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HOOFDLIJNEN 2013  
 
Ingezamelde kilo’s 
Het jaar 2013 begon onzeker voor Sam’s Kledingactie. Als gevolg van de recessie blijft het 
aanbod gebruikt textiel dalen; kleding wordt langer gedragen, terwijl de concurrentie op de 
inzamelmarkt aangroeit. Hoewel dit ten koste dreigde te gaan van de charitatieve (goede 
doelen) inzamelaar -en dus van de gesteunde projecten – heeft Sam’s Kledingactie in 2013 in 
totaal 2.755.030 kilo textiel ingezameld. Onze doelstelling van 3 miljoen kilo is hiermee niet 
behaald. 
 
Netto-opbrengst   
Sam’s Kledingactie streeft ernaar minimaal 25% van de bruto opbrengst aan het goede doel 
te besteden. Deze doelstelling is – ondanks het goede inzamelresultaat -  in 2013 niet 
gehaald. De kosten van inzamelen en inkopen van kleding blijven stijgen. De volumes dalen 
en in 2013 heeft Sam’s kosten gemaakt voor de voorbereiding en oprichting van Green 
Textile, de nieuwe werkmaatschappij die met de organisatie is verbonden. 
 
Gesteunde projecten  
Uit de opbrengsten van 2013 doneert Sam’s Kledingactie in 2014 €175.000,- aan het Droogte 
Cyclus Management Project in Kenia. WE Fashion zamelde in 2013 samen met Sam’s 
€28.383,- in voor de Rainbow Homes in India van de Partnership Foundation. 
Er zijn uit 2013 geen resterende gelden beschikbaar voor eenmalige schenkingen aan 
noodhulpprojecten in 2014. 
 
Bestuurswisseling 

Op 29 augustus is Paul Meuwissen afgetreden als voorzitter. De voorzittersfunctie is 
overgenomen door Wim Kreté. Henry Verspeek trad aan als nieuwe penningmeester, dit in 
de plaats van Hessel Visser, die in het bestuur blijft met logistieke expertisen en als 
vertegenwoordiger van de vrijwilligers. 
 
Oprichting Green Textile BV 
Op 14 augustus 2013 heeft Charity Trading, de werkmaatschappij van Sam’s, een 
gezamenlijke organisatie opgericht met het Duitse sorteerbedrijf SOEX. Dit onder de naam 
Green Textile. Door deze samenwerking worden verschillende schakels in de keten met 
elkaar verbonden. Met de mogelijkheden van Soex op het gebied van sorteren en verwerken 
van textiel en schoenen, tot en met recycling en vervezelen is de best beschikbare 
technologie in huis gehaald. Soex is marktleider in Europa en kan samen met Green Textile 
werken aan ontwikkeling van de markt in de Benelux. 
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VOORWOORD| 2013:  “Grip op de toekomst” 
 
2013 was zonder twijfel het moeilijkste jaar tot nu toe voor Sam’s Kledingactie en voor 
Charity Trading. De economische recessie werkt nu echt door in de organisatie. Er komt te 
weinig kleding op de markt, omdat de retail slechte resultaten behaalt en de modebranche 
zware klappen krijgt met onder andere diverse faillissementen.  
In december 2012 onderkende het bestuur en de directie van Sam’s Kledingactie de 
noodzaak tot een ingrijpende aanpassing van beleid en organisatie. In de eerste 4 maanden 
van 2013 hebben we een uitgebreide commerciële verkenning uitgevoerd. De conclusie is, 
dat een goed toekomstperspectief alleen gelegen is in samenwerking met een sterke partner 
waarmee de verschillende schakels in de keten kunnen worden verbonden.  
Na een rondgang bij verschillende potentiele partners is de keuze gevallen op de Duitse 
sorteerder Soex, marktleider in Europa, die beschikt over de best beschikbare techniek. Met 
Soex is een nieuwe organisatie opgericht in augustus, genaamd Green Textile. Green Textile 
ontwikkelt de markt in Benelux. 
In het bestuur hebben wisselingen plaatsgevonden. Voorzitter van het eerste uur Paul 
Meuwissen trad af en gaf de hamer door aan Wim Kreté. Penningmeester Hessel Visser trad 
als zodanig af, maar blijft deel uitmaken van het bestuur. Nieuwe penningmeester is Henry 
Verspeek. In oktober werd, na een aanpassing van het gehanteerde systeem, de ISO-
certificering 9001 en 14001 behaald. Door de nieuwe commerciële koers en de sterk 
gegroeide acquisitie ontstond behoefte aan versterking van de interne bedrijfsvoering. Dit is 
ingevuld met het aanstellen van nieuwe medewerkers. Ten aanzien van het projectenbeleid 
wordt een heroriëntatie gemaakt van de relatie met Cordaid. Intentie is ook in de toekomst 
met Cordaid te blijven samenwerken, maar we bezinnen ons op de uitgangspunten en 
voorwaarden. Met deze activiteiten hebben wij grip op de toekomst. 
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HOOFDSTUK 1 | SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD: De organisatie  
 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood steunt projecten van Cordaid Mensen in Nood. Dit 
is meestal één hoofdproject en meerdere kleine projecten. Alle gesteunde projecten zijn 
gericht op noodhulp, wederopbouw en preventie. Sam’s wil mensen helpen die getroffen 
zijn door conflicten of rampen; een burgeroorlog, aardbeving, overstroming of hongersnood. 
Ook als de eerste hulp verleend is, blijft Cordaid Mensen in Nood de slachtoffers steunen, 
middels preventie, wederopbouw en gedragsverandering. Zij legt dan, samen met hen en 
met lokale organisaties, de basis voor structurele verbetering in de toekomst. Sam’s 
Kledingactie steunt deze projecten met de opbrengsten uit kledinginzameling.  In 2012 
vierde Sam’s Kledingactie haar 45 jarig bestaan. Op 3 januari 2006 werd de zelfstandige 
stichting opgericht. Tot 2006 was Sam’s Kledingactie onderdeel van Mensen in 
Nood/Cordaid. Sam’s heeft zowel charitatieve als commerciële activiteiten en werkt samen 
met vrijwilligers, gemeenten en bedrijven. 

 

1.1 Missie en visie 
Missie 
Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende voedsel, water, medicijnen en onderdak. 
Wereldwijd leven vele miljoenen mensen in armoede. Honger, watertekort en ziektes zijn 
elke dag weer een probleem. Rampen en conflicten zorgen in grote delen van de wereld 
voor veel ellende. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen, moeten in deze rampgebieden 
zien te overleven. 
 
Sam’s Kledingactie wil zich daadwerkelijk inzetten voor deze mensen. In onze maatschappij 
hebben we een overvloed aan waardevolle goederen, die vaak in de afvalstroom verdwijnen 
of commercieel worden verhandeld. Door deze goederen, voornamelijk kleding, in te 
zamelen, door te verkopen of te recyclen, genereert Sam’s Kledingactie geld dat direct wordt 
besteed om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. 
 
Sam’s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door 
aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden en mensen er op te wijzen 
dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan 
noodhulp. Sam’s Kledingactie is nauw verbonden aan Cordaid Mensen in Nood en steunt 
met name projecten van deze organisatie. 

 

Visie 
Sam’s Kledingactie wil door middel van een grote maatschappelijke betrokkenheid een 
groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten van Cordaid. Sam’s 
Kledingactie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om kleding in te 
zamelen. Sam’s wil de band met deze vrijwilligers verstevigen om ook in de toekomst te 
kunnen blijven rekenen op een gestage stroom kleding. Daarnaast zal Sam’s nieuwe 
methoden en middelen ontwikkelen om een nieuwe, jongere groep vrijwilligers duurzaam 
aan zich te binden. De inzet van digitale technieken zal hierbij een belangrijke rol spelen. 
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Sam’s Kledingactie ziet kansen in de behoefte bij bedrijven, instellingen en overheid om 
maatschappelijk verantwoord en duurzaam te werken. Sam’s zal zich verder profileren als 
een professionele partij, zodat ze ook een partner wordt voor de zakelijke markt voor 
waardevolle goederen. Sam’s gelooft dat de zakelijke markt een basis is voor verdere groei 
naar een groter marktaandeel en zal de bewerking van deze markt structureren en 
intensiveren. 
 
Sam’s Kledingactie wil een sympathieke, duurzame partner zijn voor al haar relaties. 
Vrijwilligers, medewerkers, toeleveranciers en afnemers moeten een speciale band hebben 
met Sam’s en Sam’s ervaren als een professionele, zakelijke en vriendschappelijke partner.  
 

1.2 Interne organisatie  
 
Organisatie van de werkprocessen  
Op basis van de vastgestelde begroting voor 2013 (bestuursvergadering van 13 december 
2012) en het meerjarenbeleidsplan 2011-2013 is er een ondernemingsplan voor 2013 
geschreven door de directeur. Tweewekelijks vergadert het team met de directeur over de 
voortgang van de werkzaamheden. Eens per week vindt er overleg plaats tussen de   
directeur en de medewerkers relatiebeheer en acquisitie. Gemiddeld eens per drie weken 
overlegt de directeur met de voorzitter over de algemene voortgang en over zaken die 
tussen bestuur en directie spelen 
 
Het bestuur  
Het bestuur van Sam’s Kledingactie bepaalt het beleid. Het bestuur houdt toezicht op het 
functioneren van de organisatie en schept de voorwaarden die nodig zijn om de doelstelling 
te kunnen halen. Verder stelt het bestuur de begroting vast en houdt regelmatig toezicht op 
de financiële realisatie. In de eerste  helft van het volgende kalenderjaar worden jaarverslag, 
financieel verslag en accountantsverklaring besproken en – na instemming – vastgesteld. 
Vervolgens wordt het bestuur gedechargeerd. 
Speerpunten van het bestuur in 2013 waren de commerciële verkenning, het onderzoeken 
van samenwerkingsmogelijkheden, de keuze van Soex als nieuwe partner aanpassing van de 
organisatiestructuur door de oprichting van Green Textile in augustus. Verder hield het 
bestuur zich samen met de Projectenraad bezig met de heroriëntatie op de relatie met 
Cordaid naar een functionele samenwerking op het gebied van de steun aan 
ontwikkelingsprojecten. Het bestuur vergaderde zeven keer in 2013, op 21 februari, 25 april, 
20 juni, 29 augustus, 3 oktober, 25 november en op 12 december. 
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Het bestuur van de stichting Sam’s Beheer bestaat uit 5 personen. Het aantal leden wordt 

door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 

Van de vijf, bestuursleden heeft: 

 één lid aantoonbare deskundigheid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking; 

 één lid deskundigheid op administratief, financieel en/of economisch gebied; 

 één lid deskundigheid in de textiel- en/of kledingbranche of heeft een achtergrond 
als ondernemer. 

Het bestuur kiest steeds een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit de 
bestuursleden.  Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is meteen herkiesbaar. 
Bovenstaande tekst geeft de essentie weer van de statutaire bepalingen ter zake. 
 
Bestuur bezetting  
 
per 1 januari 2013: 

Naam Bestuursfunctie Benoemingsdatum Benoemd tot 

Paul Meuwissen Voorzitter 3 januari 2006 December 2012  

Margriet de Kruif Secretaris 26 april 2012 April 2015 

Wim Kreté Bestuurslid September 2010 12 oktober 2013 

Hessel Visser Penningmeester 16 juni 2011 1 juni 2014 

Martin Bolscher Bestuurslid 1 april 2011 1 april 2014 

 
Bestuur bezetting per 31 december 2013: 

Naam bestuursfunctie Benoemingsdatum Benoemd tot 

Wim Krete voorzitter 29 augustus 2013 29 augustus 2016 

Margriet de Kruif secretaris 26 april 2012 april 2015 

Hessel Visser bestuurslid 16 juni 2011 1 juni 2014 

Martin Bolscher bestuurslid 1 april 2011 1 april 2014 

Henry Verspeek penningmeester 29 augustus 2013 29 augustus  2016 

 
 
De directeur  
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering overgedragen aan 
de directeur. De directeur stuurt een team van professionele medewerkers aan, voert het 
vastgestelde beleid uit, ondersteunt en informeert het bestuur en heeft de dagelijkse leiding 
over de bedrijfsprocessen. De bezoldiging van de directeur bedroeg in 2012 € 72.876 bruto 
op jaarbasis,  vakantietoeslag bedroeg € 5.751 en eindejaarsuitkering was € 2.551 
Het totaal jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2013 81.178 euro. De bezoldiging is 
gebaseerd op salarisregeling uit CAO Welzijn en loopt gelijk met schaal 14 regel 79. Verder 
zijn aan de directeur geen vergoedingen, toeslagen, of andere emolumenten verstrekt. 
Wekelijks gemaakte onkosten worden vergoed. 

1.3 Sociaal verslag  
In 2013 heeft werkgever geïnvesteerd in scholing en deskundigheidsbevordering in brede 
zin. Dit is weergegeven in onderstaand opleidingsplan voor 2013. 
 

5



  
 
 

Naam/functie opleiding 

Harrie Pels, magazijnmedewerker/chauffeur BHV, Opleiding magazijnoptimalisatie 

Jan Trum, Planner BHV 

Gerhard Hillen, chauffeur Bijscholing digitale tachograaf 

 

1.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Arbo- en Kwaliteitsmanagement  
 
ISO 9001 en ISO 14001 
Kwaliteit binnen een organisatie is een belangrijk gegeven. Door middel van een ISO 9001 
certificaat laat Sam’s Kledingactie zien dat zij zich concentreert op het verbeteren van 
werkprocessen. Sam's Kledingactie is zich bewust van haar positie in de branche en kiest 
voor een transparante bedrijfsvoering zowel op ons kantoor als tijdens de 
inzamelactiviteiten. Met het ISO 14001 certificaat laten wij zien dat er goed wordt nagedacht 
over de belasting van ons milieu. 

Om ISO levendig te houden binnen de organisatie blijft Sam’s non stop actief met o.a.: 

 audits en preventieve- en corrigerende maatregelen 
 terugkoppelingen van collega’s, klanten en andere personen 
 het oplossen en voorkomen van klachten en meldingen 
 actief nadenken  over het verbeteren van de kwaliteit (van de organisatie, de 

dienstverlening, het product, etc.) 

Op 15 oktober 2013 heeft Sam’s met succes de jaarlijkse ISO audit doorlopen en daarmee de 
certificaten ISO 9001 en ISO 14001 behouden.  Voortvloeisel uit de audit is onder andere het 
nieuwe contactadres Kleerscheuren@samskledingactie.nl, te gebruiken voor specifieke 
meldingen, tips en klachten m.b.t. de kledinginzameling. Ook is een compacter en efficiënter 
Kwaliteits Management Systeem ontwikkeld. 

 
ARBO  
In mei 2012 is het Arbo-beleid vastgesteld na een RIE met een goedgekeurd plan van 
aanpak, dit wordt nageleefd en in 2015 geëvalueerd. 
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HOOFDSTUK 2| MARKTONTWIKKELINGEN EN BELEID  
 
De ontwikkelingen op de markt voor gebruikt textiel dwingen ons ingrijpende keuzes te 
maken voor de richting die we inslaan. Het charitatief inzamelen in Nederland staat onder 
zware druk. Voor Sam’s blijft het vrijwilligersnetwerk van groot belang. De belangrijkste 
factoren nader bekeken: 
 

- Bepaling in de Wet milieubeheer; gebruikt textiel valt onder de afvalstoffen wetgeving en 

inzamelen zonder vergunning is niet toegestaan; 

- Een sterke toename van de concurrentie door aanhoudende winstgevendheid in de branche; 

- De rol van gemeenten, die naast het verlenen van vergunningen en handhaving, ook 

deelnemen aan het economisch verkeer; 

- Door de economische crisis is er minder gebruikt textiel op de markt. 

Door de stijging van de inkoopprijzen komt de winstgevendheid van Sam’s Kledingactie 
onder druk te staan. De marges dalen en met de teruglopende volumes - als trend van de 
laatste jaren - is Sam’s een nieuwe weg ingeslagen. 
Via werkmaatschappij Charity Trading is een nieuwe organisatie opgericht: Green Textile; 
een joint venture met het Duitse sorteerbedrijf Soex. Met Green Textile willen wij de 
charitatieve kant van de organisatie versterken en aanvullen. Green Textile gaat daarvoor 
commerciële activiteiten ontplooien in de Benelux. De bedrijfswinsten komen geheel ten 
goede aan Sam’s Kledingactie en dus aan de doelstelling. Green Textile is actief sinds medio 
augustus 2013. 
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HOOFDSTUK 3 | GESTEUNDE PROJECTEN IN 2013  

3.1 Projectenraad  
In 2010 heeft het bestuur de projectenraad ingesteld die het bestuur adviseert over keuze 
voor, invulling van en het monitoren en rapporteren over projecten die Sam’s steunt. 
De projectenraad bestaat uit Pieter Damen, voorheen secretaris van het bestuur, Wim Goris, 
ontwikkelingswerker en Jan Jongedijk, directeur.  
 
De projectenraad heeft een aantal bijeenkomsten besteed aan de heroriëntatie op het 
projectenbeleid, waarbij vooral gekeken is naar de geldigheid en actualiteit van de huidige 
benadering en naar de bilaterale verhoudingen met Cordaid.  
Daarnaast is overleg gevoerd door een delegatie van bestuur en directie met managers van 
Cordaid, vond overleg plaats over afstemmingsthema’s met de accountmanager en is in mei 
gesproken met de scheidend directeur van Cordaid, René Grotenhuis.  
De essentie van deze processen is dat het bestuur (in haar vergadering van november 2013) 
nota heeft genomen van een voorstel betreffende de voorwaarden waaraan begunstigden 
zouden moeten voldoen.  In algemene zin wordt gesteld, dat doelen en projecten dicht bij 
‘mensen in nood’ moeten liggen. We zien, dat het aspect ‘noodhulp’ een groot publiek 
aanspreekt, en dus een belangrijk draagvlak vormt. Ook willen we hiermee waarborgen dat 
onze vrijwilligers achter het gekozen doel en het project kunnen staan.  
 
In 2014 moeten keuzes gemaakt worden voor nieuw te steunen projecten. Onze steun aan 
het droogte-preventieproject in twee districten in Kenia loopt einde van dat jaar af. 
Afgaande op de veranderende opvattingen over ontwikkelingssamenwerking en de adviezen 
die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2010 formuleerde, zien we dat 
onze partner Cordaid op de drempel van een herijking staat. De organisatie ziet zich zelf als 
een sociale onderneming, die zoekt naar partnerschappen. De vraag is, in hoeverre Sam’s 
Kledingactie een dergelijk partnerschap met Cordaid kan aangaan vanuit de sponsorrelatie. 
We willen meer dan een grote particuliere sponsor zijn. We streven naar een relatie met 
vrijwilligers en medewerkers waarbij we elkaars krachten versterken. 

3.2 Steun aan projecten 
In 2013 steunde Sam’s Kledingactie twee projecten van Cordaid Mensen in Nood. Normaliter 
stond in de communicatie naar onze relaties een hoofdproject centraal. Dit is al enkele jaren 
achtereen het Watermanagementproject in Kenia. In 2013 is besloten in het voorjaar 
speciale aandacht te vragen voor het project in Kenia en in het najaar voor het 
Evacuatieproject in India. Beiden projecten hebben een looptijd tot december 2014.  
 
Er waren uit 2012 geen resterende gelden beschikbaar voor eenmalige schenkingen of kleine 
noodhulpprojecten in 2013. 
 
Droogte in Kenia (project 106520, 108244 september 2011 – december 2014) : € 175.000 per jaar 
Sam’s Kledingactie is sinds 2009 op de hoogte van de problematiek in de Hoorn van Afrika. 
De droogte zorgt in Kenia keer op keer voor veel problemen. Vanaf 2009 steunen wij een 
preventieproject in Kenia. De meeste mensen in dit gebied zijn nomaden die voor hun 
bestaan afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun vee. Om de gevolgen van de droogte te 
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voorkomen is het noodzakelijk om de juiste activiteiten te ondernemen op het juiste 
moment. Daarom worden in vijf verschillende stadia activiteiten uitgevoerd.  
 
Door de bouw van waterputten en waterbassins worden mensen geholpen om op eigen 
kracht de droogte periodes te overleven. Daarnaast leert de lokale bevolking hoe zij zich 
moeten voorbereiden op deze perioden zodat zij voorzorgsmaatregelen kunnen nemen 
wanneer de droogte zich aankondigt. Zo worden boeren getraind in het verbouwen van 
andere gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte. Op het toppunt van droogte, als 
er niet genoeg water is voor mens en dier, wordt een deel van het vee geslacht. Op deze 
manier brengt het verzwakte vee nog geld op en blijft er voor de overblijvers voldoende 
water beschikbaar.  
 
Twee preventieprojecten, in de gebieden in Mandera en Isolo, zijn in 2011 afgerond. In 2012 
is Sam’s gestart met de steun aan een nieuw preventieproject in hetzelfde gebied; dit 
project wordt nu voortgezet voor de mensen in 20 nieuwe dorpen. De uitvoering van het 
werk is in 2013 helaas meerdere malen gehinderd door de aanhoudende ‘clan clashes’ in en 
rondom Mandera County. De clashes zijn ontstaan tussen rivaliserende stammen, daags 
voor de landelijke verkiezingen op 4 maart 2013. Van februari tot juni 2013 waren er 
geregeld onlusten, moorden en vernielingen in de meeste districten van Mandera. De soms 
onveilige situatie maakte het voor Cordaid Mensen in Nood niet altijd mogelijk in het gebied 
aanwezig te zijn en haar werk te kunnen doen in samenwerking met de lokale 
gemeenschappen. Ook de lange regens begonnen eerder dan verwacht, waardoor sommige 
boeren te kampen kregen met teveel watercapaciteit op hun gronden. Desalniettemin zijn 
90% van de beoogde activiteiten gerealiseerd. Niet in de laatste plaats door de enorme inzet 
van de lokale boeren. De basis is gelegd met de lokale gemeenschappen en Mensen in Nood 
kijkt uit naar het komende jaar waarin deze basis verder zal worden uitgebouwd en 
bestendigd.  
 
Extra notitie: In 2010 is een start gemaakt met een politieke herinrichting in Kenia. Hierbij 
werd het land verdeeld in 47 verschillende (politieke) districten met gedelegeerde 
bevoegdheden. In 2013 is deze herverdeling afgerond.  
 
Evacuatiecentra in Zuid-India (Project 106898, januari 2012 – december 2014): Eenmalig €87.000, - 
Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en 
cyclonen. Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De 
kastelozen (Dalit) en tribale groepen wonen op plaatsen die het zwaarst getroffen worden. 
Bij overstromingen of als hevige stormen over razen, worden de zeer slechte huizen volledig 
vernield. Dit kost mensenlevens.  
 
Met evacuatiecentra kunnen niet alleen de rijken, maar ook de Dalit en tribale groepen de 
vele overstromingen overleven. In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. 
Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de lokale 
bevolking de vruchten van deze investering. Sam’s Kledingactie ziet de noodzaak van deze 
preventieve maatregels en heeft in januari 2012 besloten voor een periode van drie jaar een 
soortgelijk project te steunen: in 5 andere dorpen zijn ook dringend dergelijke 
evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood is samen met de lokale partnerorganisatie 
Kalvi Kendra druk bezig met de bouw. De planning is dat de vijf nieuwe centra eind 2014 
worden opgeleverd.  
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Rainbowhomes in India: € 28.383,- in 2013 
WE Fashion schenkt vanaf 2007 haar restpartijen kleding en monsters uit Nederland en 
België aan Sam’s Kledingactie. In het verleden werd de opbrengst van deze kleding 
geschonken aan een project voor straatkinderen in India, van Cordaid Mensen in Nood. 
Vanaf juli 2011 steunt WE Fashion een ander project in India, namelijk een project via de 
Partnership Foundation. Stichting Partnership Foundation is in 2002 opgericht door mensen 
uit het bedrijfsleven met als missie het structureel verbeteren van de leefomstandigheden 
en de toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India. Partnership Foundation huisvest 
straatkinderen in zogenoemde Rainbow Homes. In totaal heeft WE drie jaar lang huisvesting, 
zorg, voedsel en scholing verzorgd voor 94 kansarme meisjes. In januari 2014 is het contract 
met de Partnership Foundation en Sam's met nog eens drie jaar verlengd. 
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HOOFDSTUK 4  | INZAMELEN MET VRIJWILLIGERS, GEMEENTEN EN BEDRIJVEN  

4.1 Inzamelmethoden 
Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren kleding in. Naast de inzameling door 
middel van containers, depots en kledinginzamelacties, ontvangen of kopen wij regelmatig 
restpartijen van kleding- en schoenenzaken en kringloopwinkels. 
 
Containers, depots en brengacties 
Op 31 december 2013 stonden er 141 containers in Nederland, had Sam’s 282 depots en 
konden kledinggevers bij 760 inzamelpunten hun oude kleding inleveren. De 
kledinginzamelacties werden gehouden op 8 zaterdagen in het voor- en najaar en daarnaast 
waren er ook doordeweekse acties. Deze brengacties liepen van maart t/m mei en van eind 
september t/m november 2013. Daarnaast heeft Sam’s huis-aan-huis acties georganiseerd in 
gemeente Horst a/d Maas, Hoogeloon en Boekel.  
 

 
Aantal inzamelmethoden, periode 2010-2013 

 

Kleding uit het vrijwilligersnetwerk 
Het vrijwilligersnetwerk bij Sam’s Kledingactie zorgt – met haar depots en kledingacties - nog 
steeds voor het grootste aandeel aan ingezameld textiel. Op 28 januari 2014 telt het 
netwerk 1177 vrijwilligers. Sam’s onderscheidt zich op deze wijze van andere 
kledinginzamelaars.  
 
Omdat het aantal vrijwilligers de voorgaande jaren aan het afkalven was – als gevolg van een 
stijgende gemiddelde leeftijd - is begin 2013 gestart met een nieuw beleid. De positieve 
gevolgen hiervan zijn zichtbaar in bovenstaande grafiek. De beleidsverandering heeft o.a. 
geresulteerd in meer acquisitie bij scholen. Ter ondersteuning hiervan is in 2013 gewerkt aan 
de ontwikkeling van een lespakket voor basisscholen inclusief spaarprogramma. Dit pakket 
zal per februari 2014 actief worden ingezet.  
 

126 135 135 141

249
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220
282
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2010 2011 2012 2013

containers depots inzamelpunten
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Kleding uit de kleding- en schoenenbranche 
Steeds meer bedrijven uit de textielbranche ondernemen maatschappelijk verantwoord. Zij 
vinden het belangrijk dat restpartijen kleding niet bij het afval terecht komen, maar dat het 
een tweede leven krijgt. Tevens is het voor hen belangrijk dat de kleding buiten de Europese 
Unie wordt afgezet. Van diverse kleine en grote bedrijven in de kleding- en schoenenbranche 
kreeg Sam’s gratis kleding aangeboden. Het gaat dan onder meer om partijen kleding en 
schoenen, die vanwege nieuwe collecties minder courant zijn geworden of retour goederen. 
Ook oude bedrijfskleding wordt regelmatig gedoneerd.  
 
In 2013 kregen we onder andere van WE Fashion, Duthler, Kuyichi, Omoda, Tricorp en Ecco 
diverse partijen kleding binnen. Totaal ontvingen we 42.319 kilo kleding. Dit is ongeveer 
evenveel als in 2012, toen was het 36.663 kilo. Een deel van deze kleding was een werkelijke 
donatie; een deel kochten wij tegen een gunstige prijs in. 
 
Inkoop van kleding  
Behalve dat Sam’s partijen kleding ontvangt van kledingzaken wordt ook kleding opgekocht.  
In 2013 werd in totaal 733.864 kilo kleding ingekocht ten opzichte van 484.720 kg in 2012.  
Hiervoor worden naast kledingzaken ook kringloopbedrijven benaderd. Vindingrijk Den 
Bosch is hierin het belangrijkste voorbeeld. In het geval van Vindingrijk heeft de kringloop de 
inzamelvergunning van de gemeente gekregen. Sam’s Kledingactie heeft slechts een 
samenwerkingsafspraak.  
 
Sam’s zoekt ook samenwerkingen op met scholen, sportverengingen en diverse kleinschalige 
stichtingen. In plaats van dat de gehele opbrengst uit een georganiseerde actie of een 
geplaatste container in zijn geheel naar Cordaid Mensen in Nood gaat, is het ook mogelijk 
een inzamelvergoeding te ontvangen. Het gaat dan om een bedrag per ingezamelde kilo 
bestemd voor de school/vereniging. Eind 2012 is hier de term Sam-Sam actie aan gekoppeld: 
de opbrengst wordt ‘eerlijk verdeeld’. Deze vorm van vrijwilligerswerk komt steeds vaker 
voor. 
 
Gemeenten  
Sam’s Kledingactie had reeds een inzamelvergunning in gemeente Noordwijk en Emmen. In 
2013 is daar de vergunning voor gemeente Werkendam bijgekomen (circa 150 ton) met de 
start op 1 januari 2014. Horst aan de Maas (circa 250 ton) is in 2013 met een jaar verlengd 
tot 31 december 2014. Boekel (60 ton) zijn we per 1 januari 2014 kwijt, dit geldt ook voor 
Veghel. Eerder in het jaar zijn we Sint Michielsgestel definitief kwijtgeraakt. 

4.2 Inzamelresultaten 
In totaal werd er in 2013 2.755.030 kilo kleding ingezameld en ingekocht. De kilo’s zamelen 
we in via ons huidige vrijwilligersnetwerk, gemeenten, bedrijven maar ook in samenwerking 
met andere organisaties. Het inkopen van kleding en het geven van een inzamelvergoeding 
gebeurt op steeds grotere schaal en wordt steeds belangrijker.  
 
Met name de brengacties die de vrijwilligers op zich nemen, lopen terug in resultaat; de 
laatste jaren verdwijnen veel inzamelpunten door de veranderende wetgeving bij 
gemeenten. Ook stoppen meer vrijwilligers uit zichzelf omdat zij merken dat hun acties niet 
meer zoveel opbrengen als voorheen; zij vinden de opbrengst niet meer in verhouding staan 
met de te organiseren werkzaamheden.  
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Sam’s Kledingactie vermoedt dat de teruglopende resultaten bij brengacties het gevolg zijn 
van de toenemende concurrentie (commerciële inzamelaars en winkelketens) en de 
recessie. Waar vrijwilligers in het verleden een tamelijk passieve rol aan konden nemen, is 
het wellicht nu wenselijk dat zij zich actiever inzetten om kleding te verwerven in hun 
omgeving. Daarbij moet gekeken worden naar wat de doelgroep (de omwonenden) 
belangrijk vindt als het om kledinginzameling gaat, hoe deze groep bereikt kan worden en 
hoe Sam’s zich kan onderscheiden van de concurrentie. Sam’s heeft de indruk dat veel 
kledinggevers onvoldoende op de hoogte zijn van de verschillende inzamelaars en hun 
uiteenlopende doelstellingen. Maken kledinggevers bewuste keuzes bij het afvoeren van 
kleding of gebruiken zij gewoon de dichtstbijzijnde container? Een onderzoek moet dit in 
2014 uitwijzen. Daaruit voortvloeiend zal een nieuwe communicatiestrategie worden 
bepaald voor onze vrijwilligers. Op grotere schaal zal dit vervolgens ook onderzocht moeten 
worden voor textielinzameling bij gemeenten. 
 

 

4.3 Relatie met gemeenten en bedrijven  
De veranderende rol van gemeenten en toetreden van steeds meer commerciële 
inzamelaars op de kleding inzamelmarkt maakt het voor Sam’s steeds moeilijker om 
aanbestedingen te winnen. De kiloprijzen worden bij zo’n aanbesteding behoorlijk 
opgevoerd. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op ons huidige netwerk; containers van 
Sam’s worden weggehaald uit verschillende gemeenten en ook depots van vrijwilligers 
moeten steeds vaker wijken. Volgens Sam’s is dit niet wat de kledinggever wil. 
 
In het begin van het jaar informeerden wij onze vrijwilligers middels een mailing over deze 
veranderingen. Eind januari werd hierover gesproken met Emile Roemer van de SP. Roemer 
bezocht Sam’s in verband met de donatie van een partij kinderschoenen aan Sam’s.  
We hebben de problematiek van charitatieve inzamelaars onder de aandacht van de heer 
Roemer gebracht. Ook SP parlementariër Jasper van Dijk was bij dit gesprek aanwezig. Later 
in 2013 hebben we twee keer een brief aan staatssecretaris mevrouw Mansveld gestuurd 
met het verzoek, aandacht te besteden aan de positie van charitatieve inzamelaars. Ook 
hebben we Kamerleden mevrouw Dik-Faber en mevrouw Dijkstra benaderd. De heer van 
Gerwen heeft vragen aan de staatssecretaris gesteld die niet positief werden beantwoord. 
Later in het jaar is een motie ingediend die door de Kamer niet werd aangenomen. De 
tegenargumenten zijn dat er Europese wetgeving van kracht is en dat het thema geen hoge 
prioriteit heeft. Wij zullen blijven proberen via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

Jaar 2013 2012 2011 2010 2009 

Depots 583.615 674.625 812.575 913.435 957.905 

Containers 948.415 1.352.555 1.406.885 1.386.990 1.324.750 

Brengacties 471.940 601.810 715.830 796.705 840.330 

Inkoop  751.060 484.720 516.080 524.960 495.710 

Totaal ( Kilo ) 2.755.030 3.113.710 3.451.370 3.622.090 3.618.695 
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via de politiek alsnog aandacht te krijgen voor onze positie.  
 
Sam’s Kledingactie zal zich in de acquisitie steeds meer toeleggen op bedrijven. We zien dat 
de branche door de crisis sterk onder druk staat en dast bedrijven er alles aan doen om meer 
publiek in de winkels te krijgen en de verkopen te stimuleren. 
Naast de lopende relaties hebben wij in 2013 nieuwe contacten gelegd met diverse labels en 
retailers. Dit leidt in 2014 tot extra activiteit.  

4.4 Textielverwerking en logistiek 
De inzamellogistiek wordt centraal vanuit het kantoor in Den Bosch geregeld. De planners 
zorgen voor de lediging van de containers en het ophalen van kleding bij inzamelpunten en 
depots. Daarna komt bijna alle ingezamelde kleding terecht in onze loods waar opschoning  
plaatsvindt; al het afval wordt zoveel mogelijk verwijderd. Er vindt geen fijn sortering plaats. 
Vervolgens worden kleding en schoenen verkocht aan verschillende sorteerbedrijven in 
binnen- en buitenland. Bij de inzamelingactiviteiten wordt samengewerkt met externe 
vervoerders die inzamelen in de drukkere periodes. 

4.5 Marketing en Communicatie  
Sam’s heeft met verschillende mensen en organisaties te maken. In de communicatie is er  
een onderscheid gemaakt in verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen vereisen ieder 
een andere benadering: 
 

 Gemeenten en andere overheden 

 Bedrijven (kleding- en schoenenbranche) 

 Instellingen 

 Vrijwilligers 

 Kledinggevers 

 Nederlands publiek 

 De pers 

 Vakbladen  

 Cordaid 
 
Er worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om de doelgroepen op de hoogte te 
brengen van de kernactiviteiten van Sam’s en van de projecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Deze activiteiten moeten ook bijdragen aan een toenemende naamsbekendheid.  
 
Folders 
Naast de algemene folder zijn er folders beschikbaar voor bedrijven, gemeenten en bestaat 
er een folder voor de Maatschappelijke Stage bij Sam’s. De folders voor bedrijven en 
gemeenten wordt in de praktijk weinig gebruikt voor acquisitie. De algemene folder is 
inmiddels sterk verouderd en is sinds eind 2012 niet meer up-to-date. In 2013 zou gekeken 
worden naar een nieuwe folder die naast algemene informatie over Sam’s ook direct kan 
dienen als een handleiding voor nieuwe vrijwilligers. Inmiddels zijn er losse flyers ontwikkeld 
voor de vrijwilligersfuncties en is het aanpassen van de algemene flyer verplaatst naar 2014 
in verband met de hoge ontwikkelingskosten.  

Website 
Onze website is een belangrijk communicatiemiddel. Op de website worden de doelgroepen 
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aangesproken. Hier wordt duidelijk wie Sam’s is, wat we doen, hoe we het doen en met 
welke partijen we dit realiseren. De website is bedoeld om mensen te activeren om mee te 
helpen, maar tevens om hen te informeren over de projecten en hen bewust te maken dat 
kleding niet in het afval thuishoort.  
 
Gemiddeld ontving www.samskledingactie.nl over 2013 maandelijks 11.094 bezoekers. Dit is 
een daling van 16% ten opzichte van 2012. De daling in het bezoekersaantal zette in per 22 
januari en had te maken met wijzigingen die Google heeft doorgevoerd op de Google 
Adwords. Zo is het maximaal te besteden bedrag per zoekwoord verhoogd van $ 1,- naar $ 
2,-. Dit is positief voor de zoekwoorden die duurder waren dan $ 1,-, maar dit heeft een 
negatief effect op het totale budget en dus ook op het aantal bezoekers.  
Met hulp van Bratpack is Sam’s druk aan de slag gegaan met het analyseren van de 
campagnes. Zo is er bekeken hoe relevant de trefwoorden en advertenties zijn die wij tot op 
heden gebruikten. Daarnaast is er uitgezocht hoe websiteteksten geschreven kunnen 
worden om een betere vindbaarheid te creëren en hoe er gelinkt kan worden naar pagina’s 
van partners. Dit heeft ervoor gezorgd dat het bezoekersaantal, ondanks de doorgevoerde 
wijzigingen, stabiliseerde.  
Ander positief feit is dat het direct verkeer naar de website aardig gestegen is sinds eind 
2012: van 3% gemiddeld over 2012 naar 7,1% in 2013. Dit betekent dat de naam Sam’s 
Kledingactie beter bekend is. Ook bleven bezoekers gemiddeld langer op de site en is het 
aantal inschrijvingen voor het contactformulier en de digitale nieuwsbrief gestegen.  
 
Aangezien de huidige website van Sam’s Kledingactie veel ‘doorkliks’ bevat, zal er in de 
nabije toekomst gekeken moeten worden hoe de structuur van de site kan worden 
vereenvoudigd. Daarmee wordt het bezoekers van de site zo makkelijk mogelijk gemaakt en 
zullen zij vermoedelijk nog langer op de site verblijven. Wellicht kan dan ook gekeken 
worden naar een manier om de website geschikt te maken voor tablets en mobiele 
telefoons. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren enorm gestegen: in een jaar tijd (jan-dec 
2013) daalde het aantal bezoekers dat samskledingactie.nl bezocht vanaf de desktop van 
88,8% naar 73,5%, steeg het aantal mobiele gebruikers van 6,5% naar 16,34%, en het aantal 
tabletgebruikers van 4,92% naar 9,89%. 
 
Nieuwsbrieven en mailings 
Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, komt er een nieuwsbrief uit voor alle 
relaties. Hierin wordt gecommuniceerd met alle doelgroepen tegelijk. Naast de papieren 
nieuwsbrief, is er ook een digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal wordt verstuurd. Via de 
website kan ieder zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.  Beide nieuwsbrieven 
hebben in 2013 een nieuwe uitstraling gekregen die meer aansluit bij de huidige tijd. 
Bovendien is met de nieuwe opmaak in beide gevallen de leesbaarheid enorm verbeterd. 
 
Om de vrijwilligers op de hoogte te brengen van de veranderingen op de kleding 
inzamelmarkt is begin januari een mailing verstuurd ter informatie. Hierop volgde in oktober 
een bericht aan onze actie coördinatoren met het verzoek geen inzamelresultaten meer te 
delen in lokale media, dit om de eigen markt te beschermen tegen concurrerende partijen. 
Daarnaast is er een enquête en een mailing met de resultaten verstuurd in het kader van het 
Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek (zie hoofdstuk 5.1).  
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Social Media 
Eind 2011 is er een traject gestart rond Social Media. Sinds het najaar van 2011 zijn we 
dagelijks te vinden op Twitter en sinds maart 2012 heeft Sam’s een Facebookaccount. Via 
deze weg kunnen wij op een meer persoonlijke en directe wijze verbinding krijgen met onze 
doelgroepen. Daarbij is Twitter met name geschikt voor zakelijke berichten en heeft 
Facebook een iets meer informeel karakter. Eind januari 2013 telde Sam’s Twitteraccount 
264 volgers. Facebook heeft de zichtbaarheid van bedrijven op Facebook eind 2012 helaas 
bemoeilijkt. Het Facebookaccount is gestegen van 64 volgers (likes) in 2012 naar 156 volgers 
in februari 2014. Een Facebook campagne in 2014 kan zorgen voor een groter bereik, meer 
volgers en meer naamsbekendheid. Richtlijnen voor het gebruik van Social Media binnen 
Sam’s kunnen medewerkers terugvinden op de S- Schijf. 
 

Advertenties 
In 2013 is met name geadverteerd ter ondersteuning van (nieuwe) depots van vrijwilligers. 
Dit wordt standaard voor alle depot gedaan omdat dat te hoge kosten met zich mee zou 
nemen; het gebeurt op verzoek van de vrijwilliger, en na beoordeling van de specifieke 
situatie. Ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van acquisitie bij gemeenten en 
bedrijven is in het februarinummer van Afval! een paginagrote advertentie + ½ pagina 
advertorial ‘De kracht van samen goed voor elkaar’ geplaatst. Ook in het Afval! Jaarboek 
2013 is Sam’s vermeld. Post NL publiceerde in haar magazine een stuk over onze 
samenwerking met GSM Retourplan. 
 
Persberichten 
Een persbericht wordt verstuurd voor aanvang van elke kledinginzamelactie. Dit persbericht 
wordt 10 dagen voorafgaand aan de actie naar de media verstuurd. Door middel van de 
persberichten laat Sam’s zien dat mensen op een gemakkelijke manier een steentje kunnen 
bijdragen aan het goede doel door het inleveren van gebruikte kleding. De lokale acties 
worden ondersteund door posters en flyers. Hierin is Sam’s afhankelijk van de vrijwilliger.  
Voor huis-aan-huis acties zoals in Gilze Rijen en Hoogeloon zijn in 2013 folders verspreid. 
 
Overige communicatiemiddelen  
Infographic animatie: In een markt met toenemende concurrentie waarin zowel goede 
doelen inzamelaars als ook commerciëlen actief zijn is het belangrijk een duidelijke 
communicatie te hanteren. Daarom hebben wij in samenwerking met online interactie 
bureau Cooler Media een infographic animatie samengesteld welke te zien is op onze 
website. Het filmpje maakt bezoekers van onze website op een leuke en efficiënte manier 
duidelijk wie Sam’s Kledingactie is en wat wij doen. Daarnaast zal de animatie onder andere 
gebruikt gaan worden tijdens informatiebijeenkomsten en presentaties. 
 
Plastic Sam’s kleding kliko: Voor vrijwilligers die niet over een tijdelijk opslag beschikken kan 
Sam’s vanaf heden twee verschillende formaten plastic inzamel kliko’s aanbieden. 
 
Sam’s wereld van textiel: Sam’s Kledingactie heeft samen met bureau voor educatieve 
communicatie Podium een lespakket ontwikkeld voor het basisonderwijs: Sam’s Wereld van 
Textiel. Het lespakket bestaat uit de educatieve website www.wereldvantextiel.nl voor de 
middenbouw en bovenbouw (groep 5,6, 7,8) en een introductiepakketje voor de 
onderbouw. In de voor de bovenbouw gecreëerde digitale module leren kinderen op een 

16

http://www.coolermedia.nl/
http://www.coolermedia.nl/diensten/video-marketing
http://wereldvantextiel.nl/


  
 
leuke manier over de verschillende aspecten van textiel, over hergebruik & recycling en over 
ontwikkelingshulp. Voor de onderbouw is een voorleesboekje gemaakt: Sammie en zijn 
lievelings t-shirt. Met de daarbij geleverde handpop ‘Sammie’ kunnen ook de allerkleinsten 
kennis maken met Sam’s Kledingactie en de projecten van Cordaid Mensen in Nood. 
Een mooie aansluiting op het pakket ‘Sam’s Wereld van Textiel’ is een spaarprogramma dat 
Sam’s Kledingactie heeft opgezet voor scholen die als kledingdepot fungeren. Hiermee kun 
je als school sparen voor een Groen Speelplein voor je leerlingen. Zo kun je aan de hand van 
de ingezamelde kilo’s textiel bijvoorbeeld sparen voor fruitbomen of  een tipitent van 
wilgentenen. Groene leer- en speelplekken brengen de natuur dichtbij en brengen naast 
ruimte voor beleving en leren in het groen een plek voor tal van andere activiteiten. 
 
Nieuwe ambassadeursfunctie: Vrijwilligers konden van oudsher drie functies bekleden bij 
Sam’s: depothouder, containerbeheerder en actie coördinator. Vrijwilligers die graag meer 
voor de stichting willen betekenen, kunnen hun functie vanaf heden uitbreiden naar die van 
ambassadeur. Een ambassadeur houdt zich naast de vaste werkzaamheden bezig met 
bijvoorbeeld: genereren van extra publiciteit voor de stichting, werven van nieuwe 
vrijwilligers in de regio, informatiebijeenkomsten organiseren, etc. 
 
iKringloop app: De inzamelpunten van Sam’s zijn in 2013 verwerkt in een nieuwe app: 
IKringloop. Met deze gratis app kunnen spullen in een handomdraai worden uitgewisseld 
met geïnteresseerde buurtgenoten, kringloopwinkels en inzamelaars. Door de 
inzameladressen van Sam’s te verwerken in een app, wordt bewustwording gestimuleerd en 
een breder en levendiger sociaal draagvlak gecreëerd.  
 
lifestyle Xperience uitzending: Op 25 juli 2013 was textielinzamelaar Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood in ’s Gravendeel voor het schieten van een item voor RTL 
LifestyleXperience.  In de uitzending wordt het sociale aspect van de textielinzameling 
belicht. De opnames werden gemaakt bij Nienke en Hessel Visser aan de Smidsweg 7. 
Uitzending was op 18 en 24 augustus op RTL 4 en RTL 5. Daarnaast zijn de beelden op ons 
youtube kanaal geplaatst en hebben wij een dvd ontvangen. 
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HOOFDSTUK 5 | CBF EN VERANTWOORDINGSVERKLARING  
 
Sam’s Kledingactie heeft het CBF-keur tot november 2014. Omdat het CBF eenzijdig de 
regeling heeft aangepast zal het na het verlopen van het huidige keurmerk vrijwel 
onmogelijk zijn te voldoen aan de nieuwe regeling, die inhoudt dat minstens 75% van de 
bruto opbrengst aan de doelstelling moet worden besteed. De vraag is overigens wel of 
vergunningverleners, met name gemeenten tegen die tijd nog waarde hechten aan het bezit 
van het CBF-keur bij de inzamelaars.  
 
Verantwoordingsverklaring 
Sam’s Kledingactie werkt volgens de regelgeving zoals die door het CBF wordt gehanteerd. 
Dit verslag is geschreven volgens de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. 
 
Toezicht houden, besturen en uitvoeren 
Inmiddels hebben we een jaar gewerkt met de nieuwe structuur die in 2011 is gecreëerd.  
Via personele unie vormen de vijf natuurlijke personen het bestuur van Sam’s Kledingactie 
en zijn zij tevens de enige aandeelhouder van Charity Trading. De bestuursleden hebben 
geen banden, zakelijk, noch persoonlijk met Sam’s Kledingactie of met Charity Trading. Het 
externe toezicht op de fiscale aspecten van de herstructurering wordt door de 
belastingdienst uitgevoerd. Met name op het terrein van ANBI en VPB worden jaarlijks 
controles uitgeoefend. In het najaar van 2012 heeft de Belastingdienst ingestemd met de 
vorming van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Sam’s en Charity Trading. 
Door statutaire vastlegging is de relatie tussen Sam’s Kledingactie en Charity Trading 
beschreven. Hierdoor is met instemming van de fiscus de status van beide rechtspersonen 
bepaald ten aanzien van BTW, ANBI en VPB.  
 
De verantwoordelijkheid van de uitvoering is gedelegeerd naar de directeur, die ook 
directeur van Charity Trading is. Hij is in loondienst en houdt de status van statutair 
directeur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten 
vastgelegd in het directiereglement. Dit reglement, is vastgesteld in de bestuursvergadering 
van 21 februari 2013. Het wordt gebruikt naast het document waarin de financiële 
bevoegdheden van de directeur in 2006 al zijn vastgesteld. De directeur rapporteert en legt 
verantwoording af over de uitvoering, de resultaten en het gevoerde beleid aan het bestuur. 
 
Besteding van middelen 
Vastgesteld is dat Sam’s Kledingactie minimaal 90% van de middelen die beschikbaar zijn 
voor de doelstelling besteed worden aan projecten van Cordaid Mensen in Nood. WE 
doneerde € 28.383,- aan de Partnership Foundation met hun Rainbowhomes in India. Een 
bedrag van €175.000 euro is gedoneerd aan het Droogte Cyclus Management Project in 
Kenia. 
 
Stakeholders 
In 2011 is een begin gemaakt met beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Hiermee wordt structuur aangebracht in onze activiteiten, onder meer 
in de relatie met de stakeholders. We noemen onder andere Cordaid Mensen in Nood, 
vrijwilligers, kledinggevers, overheden, toezichthouders. Sam’s Kledingactie treedt actief op 
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naar deze groepen stakeholders, omdat zij in sterke mate mede het succes, maar ook de 
identiteit van de organisatie bepalen. 
 
Klachten 
Interne en externe klachten worden geregistreerd in ons Kwaliteit Managent Systeem dat 
medio 2012 werd ingevoerd en gecertificeerd.  
In 2013 hebben wij 45 keer feedback over onze dienstverlening ontvangen. Ondanks dat we 
(voorheen) het doel hadden om zo min mogelijk klachten te ontvangen, zijn we erg blij met 
deze feedback. Het stelt ons immers in staat om met een kritische blik naar onze 
dienstverlening te kijken en na te gaan waar we onze processen aan dienen te passen. 
De “externe” feedback die we ontvangen hebben, spelen we door naar onze leveranciers. 
Dit betreft bijvoorbeeld de externe transporteur die wij inhuren om de huis-aan-huis 
inzameling voor ons te verzorgen, waarbij mogelijk een adres overgeslagen is. Indien 
noodzakelijk kunnen we een wat “zwaarder” middel inzetten zoals een 
leveranciersbeoordeling.  
 
De interne feedback betreft de interne processen die wij zelf direct kunnen beïnvloeden. Zo 
hebben wij op een aantal locaties meegedacht met onze depothouders bij het plaatsen van 
plastic containers of kliko’s zodat de kwaliteit van de kleding gewaarborgd blijft.  
Er kwam een redelijk aantal klachten binnen over de planning. Door het toegenomen aantal 
ophaaladressen en de bijbehorende administratie, bleken we daar af en toe een steek te 
laten vallen. Dit heeft geresulteerd in de aanname van een binnendienstmedewerker, zodat 
we sneller kunnen schakelen bij de aanmelding van een nieuw ophaaladres. 
 
Naar aanleiding van ons klanttevredenheid onderzoek onder onze vrijwilligers hebben we 
besloten om een speciaal emailadres (kleerscheuren@samskledingactie.nl) in het leven te 
roepen zodat onze relaties ons via onze website op een makkelijke manier van hun feedback 
kunnen voorzien. Wij hopen dat dit veelvuldig gebruikt gaat worden, zodat we met deze 
feedback aan de slag kunnen. 
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HOOFDSTUK 6 | FINANCIËLE OVERZICHTEN  
 

GECONSOLIDEERDE BALANS (x € 1,=) 
 
ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 

   

Financiële vaste activa   

Deelneming Green Textile BV 50% 130.000 -- 

 ======= ======= 

   

Materiële vaste activa   

Kantoorinventaris -- 22.725 

Direct in gebruik voor de doelstelling 114.128 145.092 

 ________ ________ 
 114.128 167.817 
 ======= ======= 

 
  

Vlottende activa   

   

Voorraad -- 868 

 ======= ======= 

   

Vorderingen   

Handelsdebiteuren 29.587 130.187 
Rekening courant groepsmaatschappijen 227.739 -- 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.382 14.700 
Overige vorderingen en overlopende activa 50.227 17.795 
 ________ ________ 
 309.935 162.682 
 ======= ======= 
   

Liquide middelen 
334.073 804.924 

 ======= ======= 
   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAAL ACTIVA 888.136 1.136.291 
 ======== ======== 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (x € 1,=) 
 

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012 

   

Reserves en fondsen 794.532 889.079 

 ======= ======= 
   

Schulden op korte termijn   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 61.604 35.356 

Belastingen en premies sociale  verzekeringen 491 12.669 

Overige schulden en overlopende passiva 31.509 199.187 
 ________ ________ 
 93.604 247.212 
 ======= ======= 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
TOTAAL PASSIVA 888.136 1.136.291 
 ======== ======== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (x € 1,=) 
 
 2013 Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
2012 

     
Baten:     
Baten uit eigen fondsenwerving 1.695.436 2.342.778 1.000.000 1.795.831 
 ________ ________ ________ ________ 
Som der baten 1.695.436 2.342.778 1.000.000 1.795.831 
 ======= ======= ======= ======= 
     
Lasten:     
Besteed aan doelstelling 278.384 541.890 250.000 411.128 
     
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving 1.146.023 1.503.515 468.000 1.199.556 
     
Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie 365.576 297.373 150.000 260.503 
 ________ ________ ________ ________ 
Som der lasten 1.789.983 2.342.778 618.000 1.871.187 
 ======= ======= ======= ======= 
     
Resultaat -/- 94.547 -- 132.000 -/- 75.356 
 ======= ======= ======= ======= 
     
Resultaatbestemming 2013     
     

Toevoeging/onttrekking aan: 
    

Continuïteitsreserve -- -- -- 447.698 

Bestemmingsfonds -/- 94.547 -- -- -/- 523.024 

 ________ ________ ________ ________ 

 -/- 94.547 -- -- -/- 75.356 

 ======= ======= ======= ======= 
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KASSTROOMOVERZICHT (x € 1,=) 
 
  2013  2012 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

    

     
Aanpassingen voor:     
Afschrijvingen  36.788  56.906 

     

Veranderingen in werkkapitaal:     

Toename vorderingen  -/- 147.250  -/- 70.268 
Toename voorraad  868  -/- 121 
Toename kortlopende schulden  -/- 153.608  115.432 
  ________  ________ 
  -/- 263.202  101.949 
  =======  ======= 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
    

Investeringen in deelnemingen 
 -/- 130.000  -- 

Investeringen in materiële vaste activa  -/- 112.954  -/- 49.312 
Desinvesteringen in materiële vaste activa  129.852  2.546 
  ________  ________ 
  -/- 113.102  -/- 46.766 
  =======  ======= 
     

Kasstroom Reserves en fondsen 
    

Afname reserves en fondsen 
 -/- 94.547  -/- 75.356 

 
 =======  ======= 

 
    

Mutatie geldmiddelen 
 -/- 470.851  -/- 20.173 

Geldmiddelen volgens openingsbalans 
 804.924  825.097 

 
 ________  ________ 

Geldmiddelen per 31 december 
 334.073  804.924 

 
 =======  ======= 
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TOELICHTING OP HET RESULTAAT VERKOPEN GEBRUIKTE GOEDEREN (x € 1,=) 
 
 2013 Begroting 

2013 
2012 Begroting 

2012 

Overzicht bruto inkomsten 
    

Netto omzet 
    

     

Verkopen kleding     
Origineel 1.645.081 2.270.000 1.795.831 2.077.000 

 ________ ________ ________ ________ 

Totaal 1.645.081 2.270.000 1.795.831 2.077.000 

 ======= ======= ======= ======= 

     

Goederenbeweging 
    

(Hoeveelheden x 1.000 kilo)     

     

Inzamelingen 
    

Containerinzameling 2.019 2.650 3.114 -- 
Inkoop originele kleding 736 840 -- -- 
Inkoop gesorteerde kleding --  -- -- 

 ________ ________ ________ ________ 

 2.755 3.490 3.114 -- 

 ======= ======= ======= ======= 

Afleveringen 
    

Kleding 2.710 3.490 3.041 -- 

 ________ ________ ________ ________ 

 2.710 3.490 3.041 -- 

 ======= ======= ======= ======= 

Voorraadmutatie 
    

Eindvoorraad 
-- -- 15 -- 

Beginvoorraad 
15 -- 6 -- 

 ________ ________ ________ ________ 

     

Afval 50 -- 57 -- 

 ________ ________ ________ ________ 

Afleverings / voorraadverschillen 10 -- 7 -- 

 ======= ======= ======= ======= 

Idem in % van de inzameling 
0,36% -- 0,23% -- 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

 
Algemene toelichting op consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de samenvoeging van de financiële verslagen 
van twee bedrijven namelijk de stichting Sam's Kledingactie en Charity Trading BV. De 
stichting Sam's Kledingactie zamelt met behulp van vrijwilligers gebruikte kleding, schoenen 
en huishoudtextiel in. Tijdens de inzamelingsacties komen mensen met elkaar in contact en 
geeft het een goed gevoel om samen met elkaar iets te doen voor een betere wereld. De 
netto-opbrengst gaat naar de noodhulp- en wederopbouwprojecten van de stichting Cordaid 
Mensen in Nood. Charity Trading B.V. is een besloten vennootschap die werkt voor de 
stichting Sam’s Kledingactie. Charity Trading B.V. heeft sinds haar oprichting op 6 juni 2011 
alle commerciële activiteiten van de stichting Sam’s Kledingactie op zich genomen. Hiertoe 
heeft zij alle benodigde operationele middelen, contracten en de medewerkers van Sam’s 
Kledingactie overgenomen. Sam’s Kledingactie is uitsluitend een vrijwilligersorganisatie die 
kleding inzamelt maar de fysieke afhandeling heeft uitbesteed  aan Charity Trading B.V. 
 
Op 1 oktober 2013 is een deel van de activiteiten overgeheveld naar Green Textile BV. 
 
Reden van de consolidatie 
De reden van de consolidatie is dat het bestuur van de stichting Sam’s Kledingactie tevens 
het bestuur vormt van de stichting die de aandelen houdt van Charity Trading B.V. Er is 
derhalve sprake van een overeenkomstig bestuur dat volgens de voorschriften van RJ-650 
voor fondsenwervende instellingen leidt tot een verplichte geconsolideerde verslaggeving. 
Charity Trading B.V. neemt alle commerciële activiteiten van Sam’s Kledingactie op zich. Om 
tweedehands kleding te vergaren, is er steeds vaker sprake van een inzamelvergoeding. Om 
te kunnen concurreren met de commerciële bedrijven zijn alle charitatieve 
kledinginzamelaars genoodzaakt om op deze ontwikkelingen in te springen. Dit brengt 
echter consequenties met zich mee, waaronder het risico tot het verliezen van het CBF 
keurmerk en de ANBI status van de Belastingdienst. Belangrijke keurmerken waar wij als 
stichting Sam’s Kledingactie trots op zijn en willen behouden. Door de commerciële 
activiteiten onder te brengen in Charity Trading B.V. vermijden wij deze mogelijke nadelige 
consequenties voor de stichting. Charity Trading B.V. heeft volgens haar statuten de 
verplichting om alle winst uit te keren aan de stichting Sam’s Kledingactie; daarmee is de 
uitkering van alle behaalde netto-resultaten aan het goede doel gegarandeerd. 
 
Consolidatiemethode 
Bij het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening is de integrale consolidatiemethode 
toegepast. Bij toepassing van de integrale consolidatiemethode worden alle activa en 
passiva, alsook de resultatenrekening van de consoliderende en de volgens deze methode 
geconsolideerde ondernemingen integraal opgenomen. Om dubbeltellingen te vermijden, 
worden onderlinge saldi en transacties integraal geëlimineerd.   
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 
Het verslag is opgesteld aan de hand van richtlijn 650 fondsenwervende instellingen van de 
raad voor jaarverslaggeving.  
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde 
 
De vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische uitgaafprijs, verminderd met 
de daarover berekende lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische 
levensduur.  
De voorraad is gewaardeerd, rekening houdend met incourantie, tegen gemiddelde 
inkoopprijs of lagere marktwaarde. Aangezien voor ingezamelde kleding niets betaald wordt, 
is in de balans daarvoor geen waarde opgenomen. 
 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig zijn 
voorzieningen getroffen voor het risico van oninbaarheid. 
 
Continuïteitsreserve  
Om de continuïteit van de stichting bij onverhoopte omstandigheden voor één jaar te 
waarborgen, is met ingang van 2012 in overeenstemming met de regels een deel van het 
vermogen afgescheiden in een continuïteitsreserve.  
 
De VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen” maakt voor de continuïteitsreserve een 
onderscheid tussen de continuïteitsreserve op korte termijn en lange termijn. De 
continuïteitsreserve voor de korte termijn is bedoeld voor het dekken van risico’s op de 
korte termijn. Deze mag maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie 
bedragen. Een continuïteitsreserve voor de lange termijn dient gebaseerd te zijn op een 
analyse van specifieke risico’s. Gezien de aard van de activiteiten van de organisatie is het 
niet nodig een afzonderlijke specifieke reserve voor de lange termijn aan te houden. De 
continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2013: € 447.698. Hiermee kunnen de vaste 
uitvoeringskosten gedurende een aantal maanden gedekt worden. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd; verliezen 
worden genomen zodra deze bekend zijn. 
De grondstoffen en inkoopwaarde handelsgoederen zijn gebaseerd op historische kosten. De 
kosten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 

 
De in de winst – en verliesrekening verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn 
gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 
 
De onder de financiële baten en lasten opgenomen rentebaten en –lasten worden aan het 
verslagjaar toegerekend. 
 
Pensioenregeling 
De pensioenregeling voor het personeel kwalificeert als een toezeggende bijdrageregeling. 
Hierbij betaalt de stichting vaste bedragen aan pensioenverzekeraars en – fondsen en heeft 
de stichting geen verdere betalingsverplichtingen dan deze vaste bedragen. De bedragen 
worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Er is een huurovereenkomst afgesloten voor de kelderruimte van het Carolusgebouw aan de 
Oranje Nassaustraat te Valkenswaard (inzamellocatie). De huur bedraagt ca. € 1.535 per jaar 
en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst eindigt op 30 november 2015. 
 
Er is een bankgarantie afgegeven aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV van € 3.600. 
 
Tevens is een huurovereenkomst afgesloten voor een printer. De huur bedraagt € 2.688 per 
jaar. Deze overeenkomst eindigt in december 2014. 
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SPECIFICATIE BALANS  
 

Activa 

 31-12-2013 31-12-2012 

Financiële vaste activa   
Deelneming Green Textile BV 50%   
Aankoop aandelen 130.000 -- 
 ________ ________ 
Saldo per 31 december  130.000 -- 
 ======= ======= 
Green Textile BV betreft een 50% deelneming en is statutair gevestigd te ‘s – Hertogenbosch. 

 
Materiële vaste activa    

    

Kantoorinventaris 
   

 Hardware Software Inventaris 
Boekwaarde 1 januari 2013    
Aanschafwaarde 19.144 31.317 9.392 
Cumulatieve afschrijvingen -/- 12.242 -/- 22.878 -/- 2.008 
 ________ ________ ________ 
 6.902 8.439 7.384 
 ======= ======= ======= 
    
Mutaties boekjaar 2013    
Investeringen 1.111 -- 741 
Desinvesteringen -/- 20.255 -/- 31.317 -/- 10.133 
Afschrijvingen 
desinvesteringen 

 
13.337 

 
24.251 

 
2.950 

Afschrijvingen -/- 1.095 -/- 1.373 -/- 942 
 ________ ________ ________ 
 -/- 6.902 -/- 8.439 -/- 7.384 

 ======= ======= ======= 

    
Stand per 31 december 2013    
Aanschafwaarde -- -- -- 
Cumulatieve afschrijvingen -- -- -- 
 ________ ________ ________ 
 -- -- -- 
 ======= ======= ======= 
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Direct in gebruik voor de doelstelling 
  

 Transport 
middelen 

Overige bedrijfs 
middelen 

Totaal materiële 
vaste activa 

Boekwaarde 1 januari 2013    
Aanschafwaarde 140.222 238.920 438.995 
Cumulatieve afschrijvingen -/- 78.311 -/- 155.739 -/- 271.178 
 ________ ________ ________ 
 61.911 83.181 167.817 
 ======= ======= ======= 
    
Mutaties boekjaar 2013    
Investeringen 18.683 92.419 112.954 
Desinvesteringen -/- 158.905 -/- 116.218 -/- 336.828 
Afschrijvingen 
desinvesteringen 

 
92.720 

 
73.718 

 
206.976 

Afschrijvingen -/- 14.409 -/- 18.972 -/- 36.791 
 ________ ________ ________ 
 -/- 61.911 30.947 -/- 53.689 
 ======= ======= ======= 
    
Stand per 31 december 2013    
Aanschafwaarde -- 215.121 215.121 
Cumulatieve afschrijvingen -- -/- 100.993 -/- 100.993 
 ________ ________ ________ 
 -- 114.128 114.128 
 ======= ======= ======= 

 

 31-12-2013 31-12-2012 

Vlottende activa   

   
Voorraad   
Voorraad ingekochte kleding -- 868 
 ======= ======= 
   
Vorderingen   
Handelsdebiteuren   
Handelsdebiteuren 34.966 131.707 
Voorziening dubieuze vorderingen -/- 5.379 -/- 1.520 
 ________ ________ 
 29.587 130.187 
 ======= ======= 
   
Rekening courant groepsmaatschappijen   
Rekening courant Green Textile BV 227.739 -- 
 ======= ======= 
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 31-12-2013 31-12-2012 
Rekening courant Green Textile BV   
Saldo per 1 januari -- -- 
Mutaties boekjaar 227.739 -- 
 ________ ________ 
 227.739 -- 
 ======= ======= 
Vanaf 1 januari 2014 zal er rente berekend gaan worden. Omtrent zekerheden en aflossing is 
niets nader overeengekomen.  
   
Belastingen en premies sociale verzekeringen   
Omzetbelasting 2.382 14.700 
 ======= ======= 
   
Overige vorderingen en overlopende activa   
Vooruitbetaalde kosten 2.842 17.795 
Overige vorderingen 4.493 -- 
Nog te factureren omzet 42.892 -- 
 ________ ________ 
 50.227 17.795 
 ======= ======= 
Liquide middelen   
ING Bank 326.193 407.985 
Kas 98 216 
Deposito 7.782 396.723 
 ________ ________ 
 334.073 804.924 
 ======= ======= 
Over de liquide middelen kan vrij beschikt worden. 
   

PASSIVA   

 

Reserves en fondsen   

Aandelenkapitaal Charity Trading B.V. 18.000 18.000 

Agioreserve Charity Trading B.V. 87.609 87.609 

Continuïteitsreserve 447.698 447.698 

Bestemmingsfonds 241.225 335.772 

 ________ ________ 

 794.532 889.079 

 ======= ======= 

Continuïteitsreserve   
Saldo 1 januari 447.698 -- 
Bij: resultaatberekening 2012 -- 447.698 
 ________ ________ 
Saldo 31 december 447.698 447.698 
 ======= ======= 
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 31-12-2013 31-12-2012 
Bestemmingsfonds   
Saldo 1 januari 335.772 858.826 
Resultaat boekjaar -/- 94.547 -/- 523.054 
 ________ ________ 
Saldo 31 december 241.225 335.772 
 ======= ======= 
   
Het bestemmingsfonds wordt conform de statuten uitgekeerd aan de stichting Cordaid, 
tevens mogen voor maximaal 10% van het resultaat andere fondsen gesteund worden. 
 

   

Kortlopende schulden   

Belastingen en premies sociale verzekeringen   
Loonheffing 491 12.669 
 ======= ======= 
   
Overige schulden en overlopende passiva   
Aflossingsverplichting Cordaid -- 120.000 
Te betalen accountantskosten 6.700 6.694 
Voorziening vakantiedagen -- 6.250 
Voorziening vakantiegeld -- 15.002 
Te betalen bankkosten -- 84 
Nog te ontvangen inkoopfacturen 7.284 6.852 
Te betalen pensioenpremie -- 425 
Vooruit ontvangen bedragen debiteuren -- 28.144 
Overige schulden 17.525 15.736 
 ________ ________ 
 31.509 199.187 
 ======= ======= 
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Toelichting staat van baten en lasten 2013 (x € 1,=) 
 

 2013 Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

2012 

Baten uit eigen fondsenwerving     

Omzet kleding 1.645.081 2.270.000 971.000 1.720.776 

Omzet laadgeld 8.031 8.958 4.000 10.042 

Omzet transport 35.075 63.820 25.000 62.625 

Overige omzet 7.249 --  2.388 

 ________ ________ ________ ________ 

 1.695.436 2.342.778 1.000.000 1.795.831 

 ======= ======= ======= ======= 

     

Kosten eigen fondsenwerving     
Directe kosten 469.797 531.688 275.000 455.808 
     
Personeelskosten     
- Brutolonen 208.525 284.570 103.000 262.625 
- Sociale lasten 34.859 46.286 - 41.756 
- Pensioenkosten 28.059 34.340 - 27.460 
- Uitzendkrachten en   
  detacheringskosten 

 
162.866 

 
79.034 

  
204.470 

- Overigen 19.777 152.701 - 32.695 
     
Huisvestingskosten 55.672 69.012 9.000 68.227 
Verkoopkosten 68.262 95.925  -/- 29.130 
Autokosten 39.169 72.051 10.000 49.553 
Algemene kosten 23.930 60.131 49.000 32.211 
Afschrijvingen 35.107 77.777 22.000 53.880 
Bijzondere kosten -- -- - -- 

 ________ ________ ________ ________ 

 1.146.023 1.503.315 468.000 1.199.556 

 ======= ======= ======= ======= 
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Kosten beheer en administratie     

 2013 Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

2012 

Personeelskosten     
- Brutolonen 89.367 121.958 14.250 112.553 
- Sociale lasten 14.939 19.837 1.695 17.895 
- Pensioenlasten 12.025 14.717 1.415 11.769 
- Uitzendkrachten en  
  detacheringskosten 

 
25.498 

 
8.000 

  
2.945  34.980 

- Overigen 7.928 48.100 940 13.630 
     
Huisvestingskosten 12.343 15.927 1.415 15.681 
Algemene kosten 205.177 71.057 19.300 63.474 
Afschrijvingen 2.321 2.777 500 3.026 
Rente en bankkosten -/- 4.022 -/- 5.000 -/- 1.000 -/- 12.505 
 ________ ________ ________ ________ 
 365.576 297.373 43.260 260.503 
 ======= ======= ======= ======= 
     
Gemiddeld aantal werknemers     
Het gemiddelde aantal werknemers bedroeg in het verslagjaar tien.  
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

    

     

        
  Cordaid Werving 

baten 
Beheer en 

administratie 
2013 Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
2012 

        
Afdrachten 278.384 -- -- 278.384 541.890 250.000 411.128 
Aankopen en verwervingen -- 469.797 -- 469.797 531.688 275.000 455.808 
Personeelskosten -- 454.086 149.757 603.843 809.543 103.000 759.834 
Huisvestingskosten -- 55.672 12.343 68.015 84.939 9.000 83.908 
Verkoopkosten -- 68.262 -- 68.262 95.925 9.000 -/- 29.130 
Autokosten -- 39.169 -- 39.169 72.051 10.000 49.553 
Algemene kosten -- 23.930 205.177 229.107 131.188 40.000 95.685 
Afschrijvingen -- 35.107 2.321 37.428 80.554 22.000 56.906 
Rente en bankkosten -- -- -/- 4.022 -/- 4.022 -/- 5.000 -/- 1.000 -/- 12.505 
Bijzondere kosten -- -- -- -- --  -- 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Totaal 278.384 1.146.023 365.576 1.789.983 2.342.778 717.000 1.795.831 
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
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HOOFDSTUK 7 | VOORUITBLIK 2014  
 
Sam’s Kledingactie verwacht in de eerste maanden van 2014 geen sterke toename van de 
inzamelvolumes. Afhankelijk van de economische verbetering en een groeiend 
consumentenvertrouwen komt in de loop van het jaar een groter volume beschikbaar.  
 
Er worden doorzettende veranderingen in de markt voorzien. De huidige situatie die al een 
aantal jaren heerst - waarin originele kleding duur is en goed kan worden verkocht in de 
‘sellers market’- kan niet blijven bestaan. 
Enerzijds worden te veel kosten gemaakt bij de inkoop en handling, en het sorteren van 
textiel, anderzijds heeft de crisis impact op de monetaire situatie in landen waar gebruikte 
kleding wordt afgezet. Lokale valuta devalueren ten opzichte van de euro, waardoor de 
kleding extra kostbaar wordt. Dit gaat leiden tot vertraagde, dan wel uitblijvende betalingen. 
Dit alles heeft gevolgen voor de afzet en dus uiteindelijk voor de prijzen die sorteerders 
kunnen vragen van hun afnemers. Voor de inzamelaars, en dus ook voor Sam’s zal dit een 
daling van de verkoopprijs aan sorteerders tot gevolg hebben. Het is mogelijk dat dit zich in 
het voorjaar van 2014 zal gaan ontvouwen als de volumes uit inzameling en sortering gaan 
toenemen. 
De commerciële invloeden zullen toenemen en de charitatieve inzamelingen verder onder 
druk zetten.  
Door de eis van (samenwerkende) gemeenten om lokaal-regionaal in te zamelen en te 
verwerken (sorteren met inzet van mensen uit de sociale werkvoorziening) ontstaat 
versnippering van de branche. Grote inzamelaars en sorteerders verliezen grip op een deel 
van de markt dat door lokale initiatieven wordt overgenomen. Ook zal een verandering 
optreden in de kwaliteit en de soort kleding die op deze wijze beschikbaar komt. Het aandeel 
niet-originele kleding neemt af. De beste kwaliteiten en meest populaire soorten komen 
onder andere via kringloopwinkels op de Nederlandse markt terecht. 
 
Dit alles kan leiden tot sanering van de branche, van inzamelaars en inkopers tot 
sorteerbedrijven. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is voorbereid en kan door de 
samenwerking via Green Textile een breed pallet aan activiteiten ontplooien waardoor de 
risico’s op de markt kunnen worden gepareerd. 
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