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1 Hoofdlijnen 2016

INGEZAMELDE KILO’S

De markt is in geen tijden zo onrustig geweest 
als de afgelopen jaren. Ondanks de hoop dat 
in 2015 een mogelijk herstel van de markt zou 
plaatsvinden, is dit herstel uitgebleven. En deze 
trend heeft zich in 2016 doorgezet. Nog steeds 
is er geen sprake van een stabiele markt en de 
afzet van gebruikte kleding blijft problematisch. 
Daarnaast ondervinden we problemen bij het in 
de markt zetten van kleding van een mindere 
kwaliteit dan ‘origineel’. Voor geroofde kleding 
en kleding met een hogere fractie afval is 
nauwelijks nog belangstelling en steeds vaker 
hebben we moeten constateren dat de door 
ons ingezamelde kleding niet de juiste kwaliteit 
heeft om door onze reguliere afnemers gekocht 
te worden.

Door politieke omstandigheden - zoals de 
oorlogen in Syrië en de Oekraïne, staat de 
afzetmarkt voor inzamelaars in Nederland en 
sorteerders wereldwijd nog zwaar onder druk.

Daarnaast zien we helaas nog steeds 
een afname van ons vrijwilligersbestand. 
Steeds meer van onze trouwe vrijwilligers 
raken op leeftijd en moeten, soms ook om 
gezondheidsredenen, hun werk voor Sam’s 
Kledingactie stopzetten. Een lastig probleem 
om aan te pakken, omdat wij, maar ook de 
hele branche voor goede doelen, met hetzelfde 
probleem kampt. De traditionele vrijwilliger is 
steeds moeilijker te vinden, terwijl de jongere 
generaties zich niet makkelijk voor een langere 
periode als vrijwilliger laat binden aan een 
charitatieve organisatie.

In 2016 is in totaal 1.340.000 kg charitatief 
ingezameld. De doelstelling van 1.800.000 kg 
voor 2016 is hiermee niet behaald.

NETTO OPBRENGST

Sam’s Kledingactie heeft in 2016 een netto-
opbrengst behaald van € 497.000,-.

GESTEUNDE PROJECTEN

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 
Kledingactie steunt. In totaal doneerde Sam’s 
Kledingactie in 2016 € 72.561,55 aan goede 
doelen. Het project ‘Hulp aan ontheemden in 
Rasuwa, Nepal’ (projectnummer 112743) van 
Cordaid is met een donatie van € 55.500,- door 
Sam’s Kledingactie ondersteund. WE Fashion 
zamelde in 2016 samen met Sam’s Kledingactie 
€ 11.811,55,- in voor de Rainbow Homes in 
India van de Partnership Foundation. Daarnaast 
is een eenmalige donatie gedaan aan Stichting 
DierenLot ter hoogte van € 2.500,- en 
ondersteunt Stichting Sam’s Kledingactie het 
Roparun Team 082 voor de duur van 4 jaar 
middels het in 2014 overgemaakte bedrag van 
€ 2.750,-.

BESTUUR EN DIRECTIE

In 2015 heeft het bestuur al haar uitvoerende 
taken, waaronder die van de directievoering, 
uitbesteed aan Green Textile BV. Het bestuur 
van Sam’s Kledingactie kan zich op deze wijze 
volledig concentreren op de ondersteuning 
van goede doelen en het besteden van 
projectgelden. In 2016 is daar geen verandering 
in gekomen.
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2 Sam’s Kledingactie

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood steunt 
projecten van Cordaid Mensen in Nood. Alle 
gesteunde projecten zijn gericht op noodhulp, 
wederopbouw en preventie. Sam’s Kledingactie 
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 van de kledinginzameling. 
Tot 2006 was Sam’s Kledingactie onderdeel 
van Mensen in Nood/Cordaid. Op 3 januari 
2006 werd de zelfstandige stichting Sam’s 
Kledingactie opgericht.

VISIE

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 en door te verkopen, 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 besteden 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. 

MISSIE

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 Kledingactie 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 
Kledingactie 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. Sam’s Kledingactie ziet 
kansen in de behoefte bij bedrijven, instellingen 
en overheid om maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam te werken. Sam’s Kledingactie 
zal zich verder profileren als een professionele 
partij, zodat ze ook een partner wordt voor de 
zakelijke markt voor waardevolle goederen.

Sam’s Kledingactie 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.
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3 Organisatie

HET BESTUUR

Het bestuur vergaderde 5 keer in 2016  
namelijk op:
• 1 februari 2016
• 14 april 2016
• 14 juli 2016
• 3 augustus 2016
• 17 november 2016

In 2016 hadden de volgende bestuursleden 
zitting :
• Wim Kreté, voorzitter
• Gijs Aarts, secretaris, aangetreden april 2016
• Johan Bloemen, penningmeester
• Margriet de Kruif, secretaris, afgetreden
• Martin Bolscher, afgetreden
• Hessel Visser, afgetreden

Op 26 september 2016 is met een etentje 
afscheid genomen van de bestuursleden 
Margriet de Kruif, Hessel Visser en Martin 
Bolscher. (zie foto).

ORGANISATIE VAN 
WERKPROCESSEN

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de 
volledige dienstverlening ten behoeve van 
Sam’s Kledingactie onder te brengen bij Green 

Textile. Het bestuur van Sam’s Kledingactie 
kan zich op deze wijze volledig concentreren 
op de ondersteuning van goede doelen en het 
besteden van projectgelden. Er is tussen Green 
Textile BV en Stichting Sam’s Kledingactie een 
Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarin 
alle taken vastgelegd zijn die Green Textile BV 
uitvoert ten behoeve van Sam’s Kledingactie. 
Een maandelijkse vergoeding wordt hiervoor 
door Sam’s Kledingactie betaald. Op basis van 
nacalculatie vindt definitieve afrekening plaats.

DE DIRECTEUR

De directeur staat op de loonlijst van Green 
Textile BV. De inzet van de leden van het 
bestuur van Stichting Sam’s Kledingactie is 
onbezoldigd.

Leden Functie Datum aantreden Datum aftreden

W. Kreté Voorzitter (Lid tot 29-08-2013) 11-2012 (herbenoemd) 11-2018

G. Aarts Secretaris 04-2016 04-2019 

J. Bloemen Penningmeester 02-2015 02-2018 

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR STICHTING SAM’S KLEDINGACTIE EN 
CHARITY TRADING

Het bestuur is in 2016 teruggebracht naar 3 personen:
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4 Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, Arbo-en 
kwaliteitsmanagement

ISO 9001 EN ISO 14001

Door middel van een ISO 9001 certificaat laat 
Green Textile BV zien dat zij zich concentreert 
op het verbeteren van werkprocessen. Green 
Textile BV 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 laat zij zien dat er goed wordt 
nagedacht over de belasting van het milieu.

ARBO

Na de verhuizing naar Boxtel, april 2016 is een 
nieuwe RI&E uitgevoerd. Met de implementatie 
is begin 2017 een aanvang gemaakt.

GREEN TEXTILE BV

Eind 2015 is door het bestuur besloten 
Green Textile BV per 1 januari 2016 te 
verzelfstandigen en de volledige dienstverlening 
ten behoeve van Sam’s Kledingactie onder te 
brengen bij Green Textile BV.
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5 Marktontwikkelingen  
en beleid

In 2016 staat de afzetmarkt voor inzamelaars in 
Nederland en sorteerders wereldwijd nog nog 
steeds zwaar onder druk. Hoewel er een herstel 
van de economie is vastgesteld en er in 2016 
weer een stijgende lijn in de kledingverkoop 
is te zien, heeft dat in 2016 nog geen effect 
gehad op de markt voor gebruikte kleding. 
In het ‘Cijfers- en Trends’ onderzoek van 
Rabobank is te zien dat het volume verkochte 
kleding in 2016 met 1,9% gestegen is, waarbij 
de damesmode t.o.v. heren- en kinderkleding 
achterblijft. De eerste maanden van 2017 laten 
eenzelfde beeld zien.

De ontwikkelingen in de markt hebben er 
mede toe geleid te kiezen voor een andere 
locatie voor de uitvoering van onze activiteiten. 
Sinds april 2016 beschikken we over de juiste 
faciliteiten om te voorzien in de noodzaak van 
het overbruggen van periodes waarin grote 
opslagcapaciteit vereist is. Ook zijn we nu 
in staat tot optimalisatie van onze logistieke 
processen en kan er tegelijkertijd geladen 
en gelost worden als de doorstroming op 
piekmomenten optimaal is, bijvoorbeeld 
gedurende de inzamelingsacties die twee keer 
per jaar plaatsvinden.
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6 Inzamelen met vrijwilligers, 
gemeenten en bedrijven

INZAMELMETHODEN

Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende 
manieren kleding in. Naast de inzameling 
door middel van containers, depots en 
kledinginzamelacties, ontvangen wij nu en dan 
restpartijen van kleding- en schoenenzaken. 
Verkoop van textiel gebeurt via Green Textile 
BV. De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
stichting Sam’s Kledingactie. Op 31 december 
2016 telde het netwerk van Sam’s Kledingactie 
volgens ons bestand 94 containers.

HET VRIJWILLIGERSNETWERK

Op 31 december 2016 telt het charitatieve 
netwerk van Sam’s Kledingactie volgens 
het klantenbestand 675 vrijwilligers. Het 
vrijwilligersnetwerk van Sam’s Kledingactie 
zorgt nog steeds voor het grootste aandeel 
aan ingezameld textiel. Sam’s Kledingactie 
onderscheidt zich op deze wijze van 
andere kledinginzamelaars. Helaas is het 
vrijwilligersnetwerk de afgelopen jaren sterk 
aan het afkalven door vergrijzing. Met de 
toenemende concurrentie is een algehele daling 
in de jaarlijkse hoeveelheid ingezameld textiel 
sterk merkbaar.

RELATIE MET GEMEENTEN, 
BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Sam’s Kledingactie werkt niet alleen samen 
met particulieren maar ook met gemeenten, 
bedrijven, verenigingen en instellingen. 
Verkoop van textiel gebeurt weer via Green 
Textile BV. De opbrengst hiervan komt ten 
goede aan stichting Sam’s Kledingactie en de 
projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Gemeenten
Sinds enkele jaren maken veranderingen in 
de regelgeving het voor gemeenten mogelijk 
geld te vragen voor de inzameling van textiel. 
Dit heeft er de afgelopen jaren in geresulteerd 
dat in steeds meer gemeenten aanbestedingen 
worden uitgezet. De kiloprijzen worden bij 
zo’n aanbesteding behoorlijk opgevoerd, met 
name door commerciële inzamelaars. Omdat 
Sam’s Kledingactie geld wil genereren voor de 
ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen 
in Nood kan zij hier niet in mee gaan. Sam’s 
Kledingactie wil zich daarom onderscheiden 
met haar charitatieve en ‘groene’ karakter.

Bedrijven
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 
belangrijk dat de kleding buiten de Europese 
Unie wordt afgezet.

Verenigingen, instellingen en sportclubs
Omdat het in deze tijd moeilijk is om nieuwe 
vrijwilligers te werven, zoekt Sam’s Kledingactie 
steeds vaker samenwerkingen op met scholen, 
sportverenigingen en diverse stichtingen zoals 
bijvoorbeeld Stichting DierenLot en Vrouwen 
van Nu. Veel van deze organisaties zamelen 
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kleding in op basis van Sam-Sam: in plaats van 
dat de gehele opbrengst uit een georganiseerde 
actie of een geplaatste container in zijn geheel 
naar Cordaid Mensen in Nood gaat, ontvangt 
de vereniging of club een inzamelvergoeding 
voor de clubkas of voor een eigen gekozen 
goed doel.

Op deze manier worden ook lokale projecten 
gefinancierd. Deze vorm van vrijwilligerswerk 
komt steeds vaker voor. Omdat vrijwilligers op 
basis van Sam-Sam een vergoeding ontvangen 
en de kleding in feite wordt ‘ingekocht’, 
lopen deze samenwerkingen via Green Textile 
BV en behoren deze ‘nieuwe vrijwilligers’ 
officieel niet tot het charitatieve netwerk van 
Sam’s Kledingactie. Desalniettemin zijn zij erg 
belangrijk voor het voortbestaan van stichting 
Sam’s Kledingactie.

TEXTIELVERWERKING EN 
LOGISTIEK

De inzamellogistiek wordt centraal vanuit 
het kantoor in Boxtel 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 fijnsortering plaats.  
Vervolgens worden kleding en schoenen 
verkocht aan verschillende sorteerbedrijven  
in binnen- en buitenland. 

Bij de inzameling activiteiten wordt alleen nog 
samengewerkt met externe vervoerders waarbij 
de prijs per kilometer/per kilo kleding belangrijk 
criterium is.
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