Bestuur verslag 2018 Stichting Kledingbank Ede
Het jaar 2018 was voor zowel bestuur, vrijwilligers als bezoekers van de Kleidingbank Ede een jaar
van onrust, hard werken en hopen op een doorstart en uiteindelijk een nieuw begin!
Het oude bestuur heeft het eerste halfjaar hard gewerkt om te zoeken naar een nieuwe locatie en een
nieuw bestuur. Uiteindelijk heeft het bestuur moeten vaststellen dat het niet lukt en de opheffing van
de Kledingbank Ede wereldkundig gemaakt.
Hierop is veel commentaar gekomen vanuit de bevolking van Ede waarbij ook de politiek werd
aangesproken. Resultaat daarvan is dat tijdens de zomermaanden een leegstaande ruimte bij Restore
aan de Marconistraat 13 te Ede is omgebouwd tot winkel en ruimte voor de Kledingbank. De
Gemeente Ede heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van € 5.000. De rest van de
verbouwings- en inrichtingskosten is bij elkaar gebracht door hulp van bedrijven en particulieren. Het
resultaat: een droge, schone en eigen ruimte in Ede!
Per 1 september is een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit: Ad Schulte (voorzitter), Abe
Stienstra (secretaris) en Thea Buitenhuis (penningmeester) . Zij komen voor het eerst bij elkaar op 12
september jl. om o.a. het huurcontract en de samenwerkingsovereenkomst te bespreken.
Op 3 oktober 2018 was er een bijeenkomst met bestuur en vrijwilligers om onder het genot van koffie,
thee met een KBE-gebakje kennis te maken en de Kledingbank ruimte te bekijken. Een groot aantal
vrijwilligers is gelukkig bereid om door te gaan! Tegelijkertijd zijn er vacatures voor planning, ophalen
van textiel en klussenmensen, want er moet nog veel gebeuren en de eerste aanvragen stromen al
binnen naar aanleiding van het bericht van de doorstart.
Werk aan de winkel dus, dat met veel energie door iedereen wordt opgepakt..
Al snel melden zich planners, logistieke mannen en wordt de kleding uiteindelijk uitgepakt en
opgehangen. Oud bestuursleden en planners dragen hun informatie over en werken toe naar de
opening op 14 november.
De logistiek mensen legen inmiddels de bekende rode kliko’s bij de AH aan het Rozenplein en de
container bij de Koning David school. Draaien de planners warm met een aangepast
planningssysteem dat via Restore is aangedragen.
In eerste instantie zal er langzaam worden gestart op 3 dagdelen en daarna eventueel uitbreiden naar
meerdere dagdelen. 14 November is het dan zover!

KLEDINGBANK EDE WEER OPEN !!!!
Ede – Woensdagmiddag 14 november heeft wethouder H. Veltman-Kamp samen met de
coördinatoren van De Kledingbank Ede door middel van het leegstorten van een container met
ingezameld textiel de Kledingbank Ede weer officieel heropend.
En dan is het voor iedereen even wennen, een nieuwe ruimte, andere samenstelling, een nieuw
bestuur, andere werkwijzen, te veel om op te noemen, maar de moeite om de schouders eronder te
zetten voor de vele mensen die de kledingbank zo nodig hebben.
We kunnen het jaar afsluiten met trots op de doorstart. We weten ons gesteund door anonieme gevers
van kleding en donaties. Daardoor kunnen we mensen blijvend helpen die helaas nog afhankelijk van
ons zijn. Wij rekenen op U, want zij rekenen op ons.
Ede 7 maart 2019

1

