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Inleiding 
 
 
De Hebben & Houwen, Stichting Kledingbank Amsterdam (hierna de H&H) levert een bijdrage aan de 
armoedebestrijding in Amsterdam. Via eigentijdse kleding neemt sociale acceptatie van minima 
toe. Met de persoonlijke styling geven we mensen waardigheid en zetten wij hen in hun kracht. 
 
Het jaar 2020 van de H&H stond grotendeels in het teken van Corona en het vinden van een manier 
om onze klanten te voorzien van kleding, en daarbij ook te besparen op onze organisatiekosten 
vanwege het wegvallen van inkomsten. We gingen terug naar onze basisactiviteit, de winkel. De 
extra activiteiten zoals de onze extra ruimte in Landsmeer voor de uitvoer voor onze plannen voor 
een extra Bazar en voor het opzetten van een naaiatelier, zijn beëindigd om de winkel te behouden.   
 
Vrijwilligers zijn over het algemeen oudere en kwetsbare mensen en behoren tot de Corona-
risicogroep. Uit angst voor besmetting haakten veelal vrijwilligers af waardoor de continuïteit in 
gevaar kwam. Bovendien raakten bestuursleden en vrijwilligers besmet. De toevoer van kleding bleef 
stabiel maar sorteren en afvoeren van niet bruikbare kleding was bijna onmogelijk doordat de 
voddenverwerkers   hun deuren sloten. 
 
 

 
 
De winkel is zoveel mogelijk open gebleven. Doordat de klanten op afspraak komen en per gezin 
geholpen worden, is de kans op besmetting zeer laag. Onze vrijwilligers  waren uiteraard beschermd.  
Het genereren van extra inkomsten was helaas nauwelijks mogelijk. De maandelijkse verkoop van 
kleding aan bewoners van Noord (de Banne Bazar) werd gestaakt. Om  financieel de winkel open te 
kunnen houden, hebben we drastisch moeten bezuinigen. Alle voorgenomen vernieuwende 
projecten zijn gestopt teneinde onze kernfunctie: het gratis  kleding verstrekken aan bewoners die 
leven onder de armoedegrens in Amsterdam, te handhaven.   
 
Een opsteker was dat wij winnaar zijn geworden van De Omarmprijs Amsterdam 2020. En het 
stadsdeel Amsterdam Noord en een aantal fondsen zijn ons blijven steunen.  
Het was een roerig jaar. Met veel energie hebben de vrijwilligers de schouders eronder gezet om de 
winkel open te houden en klanten te voorzien van kleding.  
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1.  Voor wie werken we? 
 
Klanten kwamen uit geheel Amsterdam uit de kwetsbare groepen, mensen onder de armoedegrens 
zoals alleenstaanden, eenoudergezinnen, daklozen.  Deze Amsterdammers zijn verwezen door 74 
stichtingen uit alle stadsdelen van Amsterdam. Aan de bijlage is een overzicht toegevoegd. 
 
In aantallen zijn 843 huishoudens (volwassen en kinderen) verwezen en ingeschreven in 2020. In 
totaal zijn 562 klanten voorzien van zomer- en winterkleding. In totaal 6190  kledingstukken naar een 
nieuwe eigenaar gegaan. Als gevolg van de lockdown en het sluiten van de winkel zijn er beduidend 
minder klanten geweest dan 2019. Het klantenbestand voor de aanmeldingen in 2020 is 
gedigitaliseerd en verder geoptimaliseerd. De uitsplitsing naar mannen, vrouwen en kinderen kunt u 
in de bijlage verder lezen. 
 

2. Onze werkwijze 

De winkel van de H&H is een gezellige en chique winkel, met goede, schone en eigentijdse kleding in 
de rekken. Er zijn diverse afdelingen voor alle leeftijden en we zijn ook gespecialiseerd in grote 
maten. 
Persoonlijke aandacht en een warm welkom vinden we belangrijk. We leggen standaard de rode 
loper uit voor onze bezoekers en stylen iedereen persoonlijk. 
De winkel is in Amsterdam Noord in de wijk De Banne.  De winkel is ingericht met verschillende 
afdelingen: herenkleding, dameskleding, kinderkledingen schoenen. Elke klant krijgt een set 
zomerkleding en winterkleding.  Ook dit jaar konden wij nieuw ondergoed en pyjama’s verstrekken 
dankzij de aparte sponsering van ons Onderbroekenfonds.  
 

 
 
 
 
In 2020 was vanwege de lockdown gedurende 6,5 maand de winkel 2 dagen per week open.  
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3.  Verdienmodel 

 
Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fondsen en subsidies, is een verdienmodel voor de 
stichting noodzakelijk. Dit deden wij onder meer via de maandelijkse Banne Bazar waar 
buurtbewoners restanten kleding en klein huisraad konden kopen. Als gevolg van Corona is deze 
Bazar slechts vijf keer georganiseerd in plaats van de geplande 10 keer.   
Dit jaar is er een kapsalon gestart in de winkel aan de Banne waar naast reguliere klanten ook  
mensen uit de armoededoelgroep terecht kunnen. Voor deze groep wordt een sterk gereduceerd 
tarief gerekend.  
De Vintage winkel “Mooi Mens” is in dezelfde ruimte gevestigd, zodat de reguliere kappersklanten 
naast hun kappersbeurt ook een nieuwe outfit kunnen shoppen, en ook de bewoners van de wijk 
daar makkelijk binnen kunnen lopen om te winkelen. 
Om extra geld te verdienen is eind 2020 ook gestart met de online verkoop van vintagekleding.  
 
 
 
4. Vrijwilligers 
 
Het was een ingewikkeld jaar voor vrijwilligers van de H&H. Als gevolg van Corona was het verloop 
groot. Onze vaste begeleider van de vrijwilligers hield ermee op. Vrijwilligers moeten ingewerkt 
worden, zowel voor de verkoop in de winkel als bij sorteren en vervoer van de kleding.  Het vereist 
vakkennis om vintage, draagbare kleding, en vodden te onderscheiden. Op 31-12-2020 zijn er 24 
vrijwilligers werkzaam bij de H&H. 
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5.  De organisatie 
 
In 2020 is de winkel 2 maanden open geweest in het begin van het jaar en in het najaar 5,5 maand. 
De winkel en het sorteren van kleding in het magazijn wordt samen met 24  vrijwilligers en onze 
vaste medewerker (24 uur per week) georganiseerd. Twee vrijwilligers hebben inmiddels de werving 
en begeleiding van de nieuwe vrijwilligers op zich genomen.  
 
Helaas werd de opslag in Amsterdam Noord die tijdelijk gratis te beschikking was gesteld door het 
bedrijf Winclove, gesloten vanwege geplande sloop. De opslag en het sorteren van kleding is 
verhuisd naar een antikraak pand in Weesp. De huur is laag maar de plek blijft onzeker.  De bus voor 
het vervoer van kleding werd daardoor dit jaar veel meer gebruikt en gerepareerd. Gedurende de 
lockdown is de winkel gerestyled en is er veel werk verricht om het magazijn vanuit Noord te 
verhuizen. 
 
Een vrijwilliger heeft, in het kader van een re-integratie, een secretariaat /bedrijfsbureau opgezet. Zij 
heeft de administratie gedigitaliseerd en het registratiesysteem voor klanten verbeterd.  
 
Het pand in Landsmeer welke was gehuurd voor opslag en nieuwe projecten is vanwege financiële 
redenen in het najaar opgezegd. Daardoor konden een aantal projecten niet doorgaan zoals het 
naaiatelier en de plannen voor onze de mobiele winkel (SRV-wagen) die in Landsmeer zijn 
stallingplaats had. Het aantal vierkante meters voor sorteren en opslag van kleding is hierdoor 
afgenomen.  
 
Binding is een belangrijk issue voor vrijwilligers. Helaas kon maar een beperkt aantal bijeenkomsten 
worden georganiseerd om de binding tussen de vrijwilligers te behouden. Een grote verrassing was 
de donatie van de firma Winclove waardoor de vrijwilligers een kerstpakket kregen als dank voor hun 
werk. Dit gaf moed om vrijwillig te blijven komen werken. 
 
Het bestuur bestond uit 3 leden en twee vrijwillige adviseurs.  De bestuursleden verzorgen de 
financiële administratie, de PR en de externe relaties. Eenmaal per 3 weken was er een overleg van 
alle betrokkenen over de interne organisatie. 
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6. Samenwerking 
 
De samenwerking richt zich op zoveel mogelijk instanties en mensen die in hun werkveld te maken 
krijgen met armoede en aanverwante problematiek. Dit zijn ook onze mogelijke verwijzers. In 
samenwerking met anderen bereiken we meer.  Met het Leefkringhuis is een nauwe samenwerking 
dit jaar tot stand gebracht. 
 
Het project “het Sociale Warenhuis” beoogt een vergaande samenwerking met de voedselbank 
Noord welke georganiseerd wordt door Het Leefkringhuis en de Sociale Kruidenier in de Ark in 
Amsterdam Noord. Het doel van deze samenwerking is om het sociaal vangnet te versterken 
waardoor meer klanten geholpen kunnen worden en meer gebruik gemaakt kan worden van 
expertise en vrijwilligers. De voedselbank Amsterdam en de Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) 
hebben zich inmiddels aangesloten. Er zijn 4 netwerkbijeenkomsten geweest in het kader van het 
sociaal warenhuis. 
 
Het Leefkringhuis heeft haar financiële expertise ter beschikking gesteld aan de H&H. Het komende 
jaar zijn gesprekken met Doras, de trekker van Samen Noord gepland om samenwerking met hen te 
bevorderen.  
 
De ontwikkelingen op het gebied van armoedebestrijding worden nauwlettend gevolgd. We hebben 
contact met andere kledingbanken in Nederland. We nemen deel aan lokaal overleg met de 
Professionals in Noord, schuiven aan bij buurttafels, hebben contact met de buurtregisseur, 
gebiedsmakelaars, diverse participatiemedewerkers in de buurthuizen, werken samen met andere 
(sociaal-/maatschappelijke-/culturele) initiatieven en onderhouden regelmatig contact met onze 
verwijzers. We hebben goede contacten binnen het Stadsdeelkantoor en met de Gemeente 
Amsterdam. 
Wij breiden steeds verder uit naar samenwerking met collega’s in andere delen van Amsterdam, 
waaronder Dress for Success. We gaan Amsterdam in met ons verhaal, live en via social media. 
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7. Huisvesting  
 
Voor de winkel is 250 m² in de wijk de Banne en 300 m² voor het magazijn in Weesp in gebruik. 
 
De kledingopslag groeit. In deze tijd van Corona willen veel mensen hun oude kleding kwijt. Dit 
leverde ruimteproblemen op.  
 
In 2022 wordt de winkel in het gebouw aan de Parlevinker in de Banne gesloopt. Het 
samenwerkingsverband Sociaal Warenhuis zou een goede mogelijkheid zijn om een gezamenlijke 
huisvesting in Noord te realiseren. Afgelopen jaar is overleg gevoerd met het stadsdeel Noord over 
een alternatief maar helaas nog zonder resultaat. 
 
 
 
9. Publiciteit 
 
De website van de H&H wordt deels vernieuwd. Onze boodschap is eigentijds en vernieuwend. Hoe 
professioneler de uitstraling is van de website en de winkel des te meer de boodschap bijdraagt aan 
de waardigheid van klanten.  
 
 
 

 
 
  



9 
 

 
Jaarverslag Stichting Hebben en Houwen 2020       

11. Financieel verslag  
 

Het financieel verslag is aan dit jaarverslag toegevoegd.  
De belangrijkste bezuiniging is het opheffen van onze locatie in Landsmeer. (€25.000)  
 
De inkomsten van fondsen is in Coronatijd minder dan gebruikelijk. We waren blij met elke donatie. 
Wij danken de onderstaande fondsen. 
 

1. Het Onderbroekenfonds  
2. Stichting RC Maagdenhuis fonds  
3. Oranjefonds  
4. Ars Donandi  
5. Stichting RC Oude Armen  
6. Steunfonds BJA-COW  
7. Fundatie van de Santheuvel  
8. Willem van Nus Stichting  
9. Lutherse Gemeenten  
10. Protestantse gemeenten, de zondag collecte  
11. Doco Charitas  
12. Firma Winclove 

 
Het jaar 2020 wordt met een tekort afgesloten omdat inverdienen moeilijk ging  We gaan er van uit 
dat de toegezegde fondsen voor 2020 nog uitkeren.  
 
 

 

 

Het Bestuur 

Voorzitter: Zwaan van Dam                             Jan Dettmeijer ad.interim 

Penningmeester: Karen Westgeest 

Secretaris: Marjon van de Wagt Vendrig 
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bijlagen per half jaar  
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Verwijzers 2020

 


