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Voorwoord
Na de enorme groei van het aantal inschrijvingen sinds de oprichting in 2016 was 2019 een jaar waarin we een
grote hoeveelheid kleding mochten weggeven en weer veel activiteiten hebben georganiseerd. En dat bij een
nog steeds stijgend aantal inschrijvingen.
Ondanks dat er van alle kanten wordt aangegeven dat het voor iedereen beter gaat in onze stad is dat niet af te
leiden uit het aantal aanmeldingen bij De Zeecontainer. Het aantal aanmeldingen is eind 2019 gestegen tot
bijna 1.110 huishoudens. We voorzien circa 2.700 inwoners van de gemeente Groningen van kleding en andere
benodigdheden. Onze opgave was om de groei te kunnen bij houden en samen met alle vrijwilligers zijn we er in
geslaagd dit voor elkaar te krijgen.
Gelukkig ook wisten veel mensen ons te vinden om kleding in te brengen. Alleen met deze inbreng kan De
Zeecontainer bestaan. Alle kleding wordt nagekeken, gesorteerd op maat, toegevoegd aan de voorraad of gelijk
in de winkel opgehangen. Dit alles vraagt grote inzet van al onze vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar voor De
Zeecontainer.
Wij zijn trots op de bijdrage die de Zeecontainer levert aan de bestrijding van armoede en op het feit dat wij in
2019 Erkend Leerbedrijf zijn geworden. Meer hierover leest u verderop in dit verslag. Wij zijn ook trots op onze
klanten die de stap durven te zetten om bij ons aan te kloppen. Dank aan een ieder die ons een warm hart
toedraagt. Onze speciale dank gaat uit naar onze vrijwilligers, de Gemeente Groningen, sponsoren en
donateurs. Zonder hun steun is ons werk niet mogelijk.
Op grond van de ontwikkelingen verwachten wij de komende jaren een stijgend aantal aanmeldingen. De focus
in 2020 ligt dan ook op hoe De Zeecontainer hierop kan inspelen. Er zal ook kritisch worden gekeken naar het
beleidsplan. De Zeecontainer heeft inmiddels haar bestaansrecht wel bewezen. Nu is het zaak, om in het belang
van de klanten, ervoor te zorgen dat het voortbestaan van De Zeecontainer wordt gewaarborgd. Daar gaan wij
de komende tijd hard aan werken. Dat doen wij graag omdat het voor ons heel duidelijk is waarvoor we het
doen: armoedebestrijding en mensen helpen in hun lastige dagelijkse leven!

Natascha Snoek
Voorzitter Stichting Kledingbank De Zeecontainer
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Onze Stichting
Stichting Kledingbank De Zeecontainer is opgericht in 2015 en heeft sinds 2016 een winkel aan de
Ulgersmaweg. De Stichting heeft tot doel mensen met een minimuminkomen in de Gemeente Groningen
kosteloos te voorzien van kleding, klein huishoudelijke goederen, speelgoed, boeken en dergelijke artikelen. Wij
bieden minima, als het nodig is, ook op andere vlakken hulp en bijstand. De Stichting heeft een ANBI-status.

Samenstelling bestuur
Stichting Kledingbank De Zeecontainer is een zelfstandige stichting waarin het bestuur verantwoordelijk is voor
het goed functioneren van De Zeecontainer:
•
•
•

Natascha Snoek-van der Meulen, voorzitter
Esther Venema, penningmeester
Maria Allon, secretaris

Beloningsbeleid
Er zijn geen betaalde krachten in de winkel en het bestuur.

Onze medewerkers
Kledingbank De Zeecontainer werkt met vrijwilligers, stagiaires (Noorderpoort, Alfa College) en deelnemers
aan participatiebanen. Al onze mensen zetten zich in voor de minima in de gemeente Groningen en hebben het
hart op de juiste plek. Zij zijn actief in de winkel, in het aannemen, sorteren en inpakken van de kleding, en het
ophalen van kleding en andere zaken wanneer mensen dit niet zelf kunnen brengen. Daarnaast hebben alle
vrijwilligers een luisterend oor voor onze klanten wanneer ze “gewoon even een verhaal kwijt moeten”. Dit
vinden wij namelijk ook heel belangrijk. Veel van onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen. Regelmatig zijn er
mensen die als klant zijn binnen gekomen, zich inzetten als vrijwilliger. Zij weten dus als geen ander voor welke
uitdagingen onze klanten staan. Indien noodzakelijk verwijzen wij klanten door naar de juiste (hulp)instanties.

Erkend leerbedrijf
Waar we ontzettend trots op zijn is dat De Zeecontainer sinds juni 2019 een Erkend Leerbedrijf is. Dit betekent
onder andere dat:
• Wij aan MBO-studenten een goede en veilige werkplek kunnen bieden die aansluit bij zijn of haar opleiding.
De student oefent het beroep uit waarvoor hij of zij in opleiding is, met de werkprocessen en
werkzaamheden die daarbij horen.
• Wij een praktijkopleider aanstellen die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de
werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn of
haar taak te laten uitvoeren.
•

Wij zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en wij verstrekken daartoe
de benodigde informatie.

•

Wij gaan akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de
website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het MBO.
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Dagelijkse werkzaamheden
Uitgifte
In 2019 was Stichting Kledingbank De Zeecontainer zes dagen per week geopend. Dit betekent dat er zes dagen
per week klanten langs kunnen komen om kleding te halen. Klanten mogen 1x per week kleding halen. Per dag
kunnen er zodoende gemiddeld 200 aanmeldingen een bezoek brengen aan De Zeecontainer. Het hanteren van
een vaste dag per klant is sinds dit jaar komen te vervallen, klanten mogen zelf weten wanneer ze komen.
Wanneer mensen kleding komen halen worden ze vriendelijk ontvangen in onze winkel. Bij binnenkomst wordt
verzocht het pasje te laten zien zodat hun bezoek geregistreerd kan worden. Ze kunnen dan vervolgens naar
hartenlust kleding uitzoeken en meenemen.

Speciale gelegenheden
Bij De Zeecontainer kunnen klanten ook kleding huren voor speciale gelegenheden zoals een bruiloft,
Suikerfeest, een gala op school of een sollicitatie.
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Inbreng
Wanneer kleding wordt ingebracht dan wordt dit ingenomen door onze vrijwilligers. Nadat de kleding is
gecontroleerd wordt het gesorteerd en op maat in dozen opgeborgen en uiteindelijk in de winkel opgehangen.
Dit is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en gelukkig wordt er dagelijks kleding ingebracht.
Wanneer mensen niet in staat zijn om kleding te brengen dan kan het eventueel gehaald worden. Dit proberen
we wel tot een minimum te beperken om zo de kosten laag te houden.
De kleding wordt goed bekeken en als het om wat voor reden ook niet meer gedragen kan worden dan wordt
het ook niet in de winkel gehangen. Deze kleding wordt vervolgens afgevoerd naar GoudGoed om daar te
worden gerecycled.

Aanmelden bij De Zeecontainer
De acceptatiecriteria staan op onze website. Mensen kunnen voor meer informatie of aanmelding bij ons
langskomen op de Ulgersmaweg.
In de afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen sterk gestegen. Bij de start waren er 20 aanmeldingen,
inmiddels staat de teller in december 2019 op bijna 1100 aanmeldingen. In onderstaande figuur staat een
overzicht van de groei van het aantal aanmeldingen vanaf 1 januari 2016:

Eén aanmelding is een huishouden. Met de 1062 aanmeldingen zijn er 2.649 mensen waarvan 1.472
volwassenen en 1.177 kinderen ingeschreven. Wekelijks komen er gemiddeld 170 huishoudens langs in de
winkel. De Zeecontainer is 48 weken per jaar geopend.
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Het voert te ver om administratie bij te houden hoeveel kledingstukken er exact over de toonbank gaan. Dat
vergt tijd van vrijwilligers die we juist zo hard nodig hebben bij het innemen en uitgeven van kleding. Het
belangrijkste is dat mensen zich welkom voelen en tevreden de winkel verlaten. We kunnen wel een goede
schatting maken:
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Waar komt onze kleding vandaan?
In 2017 heeft de Hogeschool van Amsterdam 1 onderzoek gedaan naar ons gebruik van kleding. De uitkomst van
dit onderzoek was dat Nederlanders gemiddeld 46 nieuwe kledingstukken per jaar komen voor een gemiddelde
prijs van 16 euro per stuk. Tussen 2002 en 2015 zijn Nederlanders jaarlijks 500 euro meer gaan besteden aan
nieuwe kleren, becijferde het CBS. En dit allemaal in een periode dat de kledingprijzen daalden met 10 procent.
Het mag duidelijk zijn dat met bovengenoemde cijfers onze kledingkasten vol raken. Dit zorgt vervolgens ook
weer voor meer textielafval. We gooien per jaar per persoon ongeveer 15 kilo kleding weg. Volgens
berekeningen van Milieu Centraal levert dit een textielafvalberg op van maar liefst 238 miljoen kilo.
Ongelofelijke cijfers.
Slechts een derde van deze textielafvalberg wordt ingezameld. Hiervan vindt ongeveer 60 procent een nieuwe
eigenaar. De rest van de ingezamelde kleding gaat naar andere bestemmingen. Dit kan omdat het bijvoorbeeld
niet meer te dragen is.

Klanten van De Zeecontainer komen niet aan de, in de eerste alinea, genoemde cijfers. De Zeecontainer is blij
met alle ingeleverde kleding die wij dan weer beschikbaar kunnen stellen om onze klanten te helpen. Gelukkig
weten heel veel mensen ons te vinden als het gaat om inleveren van kleding. Wat ons betreft mag het
percentage wat een nieuwe eigenaar vindt uiteraard nog wel omhoog. Dit betekent namelijk dat de ingeleverde
kleding vaker een nieuwe eigenaar vindt.

1

https://www.hva.nl/create-it/gedeelde-content/projecten/projecten-fashion/measuring-the-dutch-clothingmountain.html
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Niet alleen maar kleding
Wat een aantal jaren geleden begon met het uitgeven van kleding is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die
veel meer doet dan alleen maar het uitgeven van kleding. In de loop van de tijd weten mensen ons ook te
vinden wanneer ze (kleine) huishoudelijke artikelen in willen brengen. Deze stellen wij dan weer beschikbaar
voor mensen die zijn aangemeld bij Stichting Kledingbank De Zeecontainer.
Dit heeft inmiddels zo’n vlucht genomen dat wij meerdere keren per maand als tussenpersoon kunnen fungeren
bij aanbod en vraag. Mocht het nodig zijn dan verzorgen wij ook het vervoer.
Bedden, tafels, stoelen, televisies, wasmachines, drogers. Noem het maar op en het wordt bij De Zeecontainer
aangeboden. Wij hebben hier inmiddels wel wat regels aan verbonden. Zo moet een elektrisch apparaat wel
werken, anders kan het niet bij ons aangeboden worden.
Naast alle materiele zaken kunnen mensen ook bij ons terecht voor een luisterend oor. Wij respecteren ieders
privacy en bieden mensen met alle liefde een kop koffie en een rustige omgeving om hun verhaal te kunnen
doen.
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Onze activiteiten in 2019
Ook in 2019 hebben wij weer een aantal activiteiten kunnen organiseren voor kinderen en volwassenen die
aangemeld zijn bij De Zeecontainer. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door donaties en sponsoren.
Hieronder een overzicht:
Maart
Kaarten uitgegeven voor de Premier League of Darts in Rotterdam. De kaarten waren aangeboden door darter
Struis. Met regelmaat krijgen wij kaarten voor sportevenementen (bv FC Groningen) die wij weg mogen geven
aan mensen die aangemeld zijn bij De Zeecontainer.
April
Paasbrunch in het Munsterhoes (Beijum), georganiseerd door de Stichting Zeecontainer zelf.
Mei
Een ochtend handverzorging. Aangeboden door een klant samen met haar dochter.
Juli
Kinderfeestje met medewerking van Stichting Partybank Groningen.
Zelf pizza bakken voor kinderen van 6 tot 8 jaar, aangeboden door Domino’s.
September
Bootcamp voor mensen van 18 jaar en ouder. Aangeboden door Choe Mie Dilling, eigenaresse van Bootcamp
Bedum.
December
Sinterklaasfeest voor kinderen.

Elk jaar organiseert De Zeecontainer een
Sinterklaasfeest voor kinderen van
gezinnen die aangemeld zijn bij onze
stichting. Kinderen kunnen worden
aangemeld en dankzij vele sponsoren is
het mogelijk om Sinterklaas en zijn
Pieten deze gezinnen te laten bezoeken
en de kinderen (en ouders) blij te maken
met een cadeautje. Tot en met 2018
kregen we hier een bijdrage voor van
Goed Idee. In 2019 stopte dit helaas
maar dankzij de vele donaties hebben
we toch weer voor ruim 50 kinderen een
mooi bezoek van Sinterklaas kunnen
regelen. Sponsoren en donateurs:
BEDANKT!!
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Het draait ook om geld
Onze Stichting geeft kleding weg. Dit betekent dat er geen geld binnenkomt uit de verkoop van kleding.
Uiteraard hebben wij wel onkosten en kosten de activiteiten die wij zo graag organiseren ook geld. Voor onze
financiering zijn wij afhankelijk van subsidie van de gemeente Groningen en giften en donaties. Wij zijn de
gemeente en iedereen die doneert ontzettend dankbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om de minima in de
gemeente Groningen te helpen.
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent
dat wij over de ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren
van belastingvoordeel.
In onderstaand overzicht laten wij zien hoeveel geld er is binnengekomen en hoe wij dit hebben besteed:
Financieel overzicht Stichting Kledingbank De Zeecontainer 2019
Inkomsten
Subsidie Gemeente Groningen

Uitgaven
14750,00 Huur bedrijfspand

11532,00

Participatieregeling

6898,32 Onderhoud / verbouwing

1005,11

Incidentele stortingen en donaties

6169,99 Vrijwilligersvergoeding

1794,00

Kantoorbenodigdheden

239,95

Kosten telefoon en internet

215,81

Overige kantoorkosten

4704,78

Vervoerskosten

2696,08

Verzekering / belasting

1761,11

Kosten activiteiten

2259,31

Kosten afvalverwerking

912,40

Bankkosten

194,03

Terugbetaling Goed Idee
Totaal

27818,81 Totaal
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91,75
27406,33

Bijzonder om te
vermelden

Een bijzonder verhaal

In een jaar gebeuren er veel dingen die de
moeite waard zijn om te vermelden. Dit kan zijn
omdat het van grote omvang is of juist heel
klein. Ook kan het belangrijk zijn voor de
Stichting waardoor we weer energie krijgen om
onze activiteiten voort te zetten. Een aantal van
die gebeurtenissen willen we u niet onthouden.

Levenslessen in een vakantie.

Op 19 februari 2019 hadden we een
jongeman, onderwijzer van beroep, die een
dagje mee wilde helpen. Via de app kregen we
een heel mooi verhaal :

Waar de whatsappfoto's binnenstromen van
collega's, jeugdspelers en leeftijds-genoten die
onder het genot van een goed gevuld glas bier
of wijn genieten van een wintersportvakantie
zo stond mijn dag in het teken van een
bijzondere familie.
Een familie die ik bedank voor deze wijze les.
Het is niet zomaar een familie en ook geen
gewoon gezin. Het is een groep mensen die
met elkaar zorgen voor de mensen in de regio.
Deze mensen hebben hun eigen redenen waarom ze helpen. Laten we het voor het gemak
houden op geen geluk, een verkeerde keuze of
gewoon domme pech!
Toch stonden deze mensen op om het verschil
te maken voor hun naasten. Ieder zo zijn eigen
taak, ieder zijn eigen verhaal. Zonder maar een
greintje van zelfoverschatting.
Lieve mensen van "De Zeecontainer" bedankt!
Bedankt voor een geweldige en onvergetelijke
dag! Bedankt voor die ene glimlach, grap of
woord! Bedankt voor het nieuwe inzicht!
Bedankt dat jullie je weg cijferen voor je naaste
en bedankt namens alle mensen in Nederland
die door jullie met opgeheven hoofd over straat
kunnen lopen!
Ik wens jullie veel wijsheid toe in de komende
periode, veel geluk, zekerheid en goede keuzes
zodat de zeecontainer meer is dan een
metafoor van een bak van ijzer!
De Zeecontainer heeft voor mij een nieuwe
betekenis! De betekenis van respect, een
knipoog voor de medemens!

De Andere kant van Nederland
In 2019 zond RTL twee keer de serie De Andere
kant van Nederland uit. Een serie afleveringen
over mensen die in Nederland in armoede
leven of van een klein budget rond moeten
komen. In een van de afleveringen werd onze
voorzitter ook gevolgd in haar thuissituatie en
in haar werk voor De Zeecontainer. De beide
uitzendingen hadden vooral tot gevolg dat uit
het hele land donaties binnenkwamen
waardoor het bedrag aan donaties in 2019 het
hoogste was in de geschiedenis van De
Zeecontainer.
Nieuw speelgoed en sieraden uit Raalte
Als gevolg van het televisieprogramma De
Andere kant van Nederland werd door mensen
in Raalte een actie op touw gezet om nieuw
speelgoed en sieraden te doneren aan De
Zeecontainer. Uiteraard waren en zijn we hier
ontzettend blij mee en hebben we veel
kinderen blij kunnen maken met het speelgoed.
Schoenen met een verhaal
In januari kregen wij enorm veel schoenen
gedoneerd vanaf Schiermonnikoog. Deze
schoenen waren aangespoeld als gevolg van de
ramp met de MSC Zoe. Complete en
schoongemaakte paren schoenen werden bij
De Zeecontainer afgeleverd en waren klaar om
uitgedeeld te kunnen worden. Een superactie!

Dank jullie wel!
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Groep 6a GSV Helpman
In juli 2019 kregen wij het volgende mailtje binnen:
“De kinderen van groep 6A van de GSV in Helpman hebben besloten het restant van hun klassenbudget van €
100,00 te doneren ten behoeve van kinderarmoede in Groningen. Ze wensen de kinderen die een beroep doen op
Stichting Kledingbank de Zeecontainer een fijne vakantie en veel (knutsel)plezier.
Hartelijke groeten, klas 6A (2018-2019 GSV)”
Alle kinderen die aangemeld zijn bij De Zeecontainer en in 2019 van groep 5 naar groep 6 zijn gegaan hebben
een kadootje kunnen halen bij De Zeecontainer. Deze actie was mogelijk gemaakt door groep 6A van de GSV te
Helpman. Nog een superactie van deze groep!
Kringloop Heyerdahl
Op 18 december 2019 kregen we een mooie donatie van Kringloop Heyerdahl. Met hun leuke en mooie
kerstmarkt op school hadden ze €138,30 opgehaald en dit bedrag werd aan ons geschonken.

Bron: RTV Noord 19 januari 2019 “Kinderschoenen van zeecontainer naar Zeecontainer”
(Foto: Jeroen Berkenbosch)
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Doorkijk 2020
Voor De Zeecontainer is het lastig om vooruit te kunnen blikken en aan te geven wat er in een komend jaar
allemaal staat te gebeuren. Doordat wij afhankelijk zijn van subsidies en giften is het elk jaar afwachten hoe
onze financiële positie is en wat wij allemaal kunnen organiseren voor de klanten van De Zeecontainer.
We hopen komend jaar in ieder geval weer een aantal activiteiten te kunnen organiseren in de lijn van de
afgelopen jaren. Dit betekent in ieder geval dat we proberen om:
•
•
•
•

Mensen blij te kunnen maken met kaarten voor leuke (sport)evenementen
Leuke uitjes voor de kinderen te organiseren (zoals het pizzabakken, het kinderfeestje)
Gezellige verzorgingsactiviteiten te organiseren
En natuurlijk weer een geweldig Sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen

Daarnaast moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat we onze belangrijkste bezigheid (het verstrekken van
kleding) goed uit kunnen voeren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de inbreng. Dit is in de afgelopen jaren
gelukkig geen probleem geweest en we hopen ook komend jaar voldoende te krijgen om er vervolgens weer
heel veel mensen blij mee te kunnen maken. Dit betekent wel dat we voor 2020 moeten zorgen dat we
voldoende (vrijwillige) medewerkers hebben. Hier hebben we gedurende het hele jaar aandacht voor.
We zien ook steeds meer inbreng van (klein) huishoudelijke spullen. Dit hebben we ook op ons genomen omdat
we hier ook zien dat we mensen ontzettend blij kunnen. Dit vraagt ook meer van ons als organisatie omdat we
hier de rol van tussenpersoon bij het aanbod en de vraag op ons nemen. Wij brengen de mensen met elkaar in
contact en halen en brengen soms de spullen van aanbieder naar vrager omdat hier anders geen mogelijkheden
voor zijn. Hier verwachten wij in 2020 een grote groei en we hopen dat we hierin mee kunnen.

Tot slot
Wij realiseren ons dat we elk jaar, elke maand en elke dag afhankelijk zijn van organisaties en mensen die ons
willen steunen. Dit kan financieel, door het inbrengen van kleding of andere zaken. Wij zijn iedereen die ons
steunt ontzettend dankbaar. Zonder deze hulp kunnen wij niet doen wat we doen en kunnen wij de minima in
de gemeente Groningen niet helpen op de manier zoals we ze nu helpen.
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