
Algemeen beleidsplan van de ANBI Kledingbank Medemblik 

 

Stichting Kledingbank De 3 Musketiers in Medemblik is statutair opgericht op 

15 augustus 2013. 

Gebruikt wordt de naam: Kledingbank Medemblik. 

Doelstelling 

Hoofd doelstelling van de Kledingbank Medemblik is om gebruikte kleding en 

andere goederen te verzamelen en door te geven aan mensen die zich geen 

nieuwe kleding of andere noodzakelijke goederen kunnen permitteren. 

Activiteiten om de doelstelling te bereiken 

Om deze doelstelling te bereiken voert de Kledingbank Medemblik de volgende 

activiteiten uit: 

Het verzamelen van zo veel mogelijk kleding (en eventuele goederen) van 

mensen, mogelijk winkels en andere instanties uit de omgeving. Daartoe 

worden acties ondernomen om bekendheid te geven aan de Kledingbank 

Medemblik. 

De kleding wordt bij binnenkomst gesorteerd op (her)bruikbaarheid. Wat 

daarvoor ongeschikt is wordt opgeslagen om te worden verkocht als vodden.  

De kleding wordt klaar gemaakt (wassen e.a.) om te kunnen worden 

doorgegeven aan mensen die behoren tot de doelgroep. 

De kleding wordt duidelijk zichtbaar geëtaleerd in de winkel van de 

Kledingbank Medemblik aan de Almereweg 36 in Medemblik. 

De openingstijden van de winkel worden gepubliceerd. 

Het doorgeven van goederen gebeurt op basis van een puntenstelsel. Mensen 

uit de doelgroep krijgen periodiek een aantal punten. De waarde van de kleding 

wordt bepaald met punten. Op basis daarvan kunnen de mensen uit de 

doelgroep in de winkel de kleding kiezen en ‘betalen’ met de gratis verkregen 

punten. 

Van de mutaties wordt een administratie bijgehouden. 

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwillig(st)ers.  



De doelgroep. 

Hoe wordt bepaald wie tot de doelgroep behoort?  

Voor de bepaling wie tot de doelgroep heeft de Kledingbank Medemblik 

contacten met de Voedingsbank Medemblik. Aan de hand van o.m uitkerings- 

en andere gegevens bepaalt de gemeente Medemblik wie in aanmerking 

komen voor de Voedselbank Medemblik. Deze mensen zijn eveneens de 

mensen van doelgroep voor Kledingbank Medemblik. Uiteraard is de gemeente 

hierover geïnformeerd. 

Financiën 

De stichting probeert inkomsten te verwerven door: 

- Mogelijke schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten.  

- Bijdragen van derden 

- Verkoop van onbruikbare kleding (lompen) 

- Andere inkomsten, verkrijgingen en baten. 

De stichting ontvangt geen gemeentelijke subsidie. 

De ruimten voor de winkel en opslagloods worden gehuurd. 

Er zijn geen betaalde personen in dienst van de stichting. 

Met het oog op onzekerheden bij afloop van de huur van de winkel en loods en 

de noodzaak tot herinrichting van de winkel vormt de stichting een speciale 

doelreservering. 

De financiën en het vermogen van de stichting worden beheerd door het 

bestuur van de stichting. 

Toetsing 

Het beleidsplan wordt jaarlijks getoetst door het bestuur van de stichting, in 

samenspraak met de vrijwillig(st)ers, en indien nodig of gewenst, aangepast of 

bijgesteld. 

Communicatie 

Communicatie gaat hoofdzakelijk via de website en aankondigingen in de 

winkel. Daarbij worden de vrijwillig(st)ers en de klanten zo optimaal mogelijk 

geïnformeerd. Voor nieuws, acties, enz. worden persberichten uitgebracht.  

 


