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Over ons

Stichting Geef Een Kans, groot en klein
Stichting Geef Een Kans is een stichting, zonder winstoogmerk met
ANBI-status. Ook op onze website kunt u informatie vinden over wie
wij zijn en wat we doen.

Met Lansingerland, in Lansingerland, voor Lansingerland
Met behulp van de gemeente en inwoners van Lansingerland
zamelen wij kleding in om het vervolgens aan inwoners van
Lansingerland te kunnen geven die het financieel niet redden kleding
en schoeisel voor zichzelf en/of het gezin aan te schaffen. Klein
speelgoed is ook welkom, deze geven we vaak aan kinderen die bij
ons komen.
Wij zijn gevestigd in Bergschenhoek aan de Weg en Bos
110. Momenteel zijn we geopend op dinsdag en donderdagmiddag
van 12.30 tot 15.30. Op deze tijden bent u welkom om in te schrijven,
kleding af te halen en/of te brengen.
Binnenkort zullen we op zaterdag geopend zijn van 13.00 tot 16.30
en zal er kleding waarvan een overschot is verkocht worden om wat
kosten te dekken. Zo kunnen mensen die net boven het minimum
zitten ook gebruik maken van onze kledingbank en kunnen wij een
klein beetje de kosten dekken om te blijven bestaan. Het aanbod is
erg wisselend omdat we afhankelijk zijn van wat er wordt
binnengebracht. Binnen gekomen kleding wordt eerst
uitgezocht, gesorteerd en gecontroleerd op bruikbaarheid. Niet
bruikbare kleding wordt ingezameld en gaat naar andere goed
doelen. Babykleding tot maat 74 geven wij aan stichting slimme
boefjes of aan kindertehuizen. Momenteel hebben wij iets meer dan

600 mensen ingeschreven en lopen er 6 vrijwilligers om ons te
helpen.
Bericht van bestuur over ontwikkelingen van de kledingbank
Het bestuur in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan en m.i.v. 1
mei 2017 zal er een nieuwe bestuurlijke organisatie van kracht
worden, die voldoet aan de huidige eisen en voorwaarden gesteld
door gemeentelijke en andere overheidsinstanties.
Het bestuur zal per 1 mei 2017 bestaan uit:
Hans Wiersema (voorzitter)
Dick van Ardenne (penningmeester)
Mark Jans (secretaris)
Hans Hameeteman (algemeen)
Het bestuur neemt alle taken op zich, die niet te maken hebben met
de dagelijkse operationele werkzaamheden.
Het huidige bestuur treedt per 1 mei 2017 af.
V.D. Getrouw treedt per 1 mei 2017 in dienst als directeur en zal zich
bezig met de dagelijkse operationele werkzaamheden en de
aansturing van de vrijwilligers.
Daarnaast is een nieuw projectplan opgesteld voor de komende
jaren, die als bijlage wordt toegevoegd.

Winst&Verliesrekening 2016

2016

omzet (excl. BTW)
inkoopwaarde van de omzet
werk door derden

5,84%

Bruto winst

33.830
1.977
0
31.853

Kosten
vrijwilligers-/bestuurs-/onkostenvergoedingen
Huisvestigingskosten
gas water licht
verkoop en promotie
Vervoer
Algemeen
Kantoor
Exploitatie

8,57%
48,46%
1,31%
0,00%
12,98%
1,94%
4,50%
0,00%

Totale kosten

26.306

EBITDA

5.548
0

Afschrijving

EBIT

5.548
0

financiële baten en lasten

EBT

5.548
0

af te dragen winstbelasting

Netto bedrijfsresultaat

2.900
16.395
442
0
4.392
656
1.522
0

16,40%

5.548

Balans per 31-12-2016
Activa
Inventaris
Inrichting/verbouwing

31-12-2016
0
0

Materiele vaste activa

0

Voorraad

0

Debiteuren
Belastingen en premies sociale lasten
Overige vorderingen en overlopende activa

0
4.855
1.495

Vorderingen

6.350

Liquide middelen

752

Totaal activa

7.101

Passiva
Reserve voor onvoorzien/investeringen

31-12-2016
3.601

Eigen vermogen
Lening bank

3.601
0

Langlopende lening
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

0
0
3.500
0

Schulden op korte termijn

3.500

Totaal passiva

7.101

Toelichting Winst&Verliesrekening 2016
De omzet bedraagt voor ongeveer 50% uit subsidie van de gemeente
en voor de overige helft uit sponsoring/donaties van bedrijven en
particulieren.
Soms zijn er niet genoeg kledingstukken voor een bepaalde
doelgroep en wordt er voor een klein bedrag kleding ingekocht bij
derden.
Iets minder dan de helft van de kosten gaat op aan de huur van het
pand aan de Weg en Bos. Het is moeilijk om hiervoor een goedkoper
alternatief te vinden, maar de ‘onopvallende’ locatie op het
industrieterrein is voor bezoekers van de kledingbank wel geschikt,
omdat het nogal gevoelig ligt om kleding bij een kledingbank te
moeten kopen in bijvoorbeeld een drukke winkelstraat!
De kosten van het vervoer worden gedekt door de sponsoring van
bedrijven (opgenomen in de omzet), die met hun logo op de
bestelauto staan. We gaan proberen de auto over te nemen en
hiermee de kosten te verlagen.

Toelichting op de Balans
Doordat pas eind 2016 is geopteerd voor BTW-plicht is er een
vordering op de belasting ontstaan van € 4.855 en daarmee ook een
reserve voor toekomstige investeringen in de kledingbank.
Er zijn geen kosten van inrichting, verbouwing en inventaris
geactiveerd, omdat alles tweedehands is gekocht en de huidige
huursituatie elk jaar geëvalueerd wordt.

Bergschenhoek, 28 april 2017
Namens het bestuur:

V.D. Getrouw
(voorzitter)

