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HOOFDLIJNEN 2014 

INGEZAMELDE KILO’S 
Als gevolg van de recessie blijft het aanbod gebruikt textiel dalen; kleding wordt langer gedragen, 
terwijl de concurrentie op de inzamelmarkt aangroeit. Ook wordt het vrijwilligersnetwerk kleiner 
door vergrijzing. Dit alles zorgt voor een dalende tendens van de inzamelresultaten voor Sam’s 
Kledingactie. In 2014 is in totaal 1.855.000 kilo textiel ingezameld. Onze doelstelling van 2,5 
miljoen kilo is hiermee niet behaald.*  

* Het betreft hier de door Sam’s Kledingactie charitatief verkregen kilo’s textiel. Een overzicht van de door Green
Textile BV ingekochte kilo’s vindt u vanaf heden terug in het jaarverslag 2014 van Green Textile BV. 

NETTO OPBRENGST 
Sam’s Kledingactie heeft in 2014 een netto-opbrengst behaald van €160.115,- 

GESTEUNDE PROJECTEN 
In totaal doneerde Sam’s Kledingactie in 2014 €175.000,- aan het Droogte Cyclus Management 
Project van Cordaid Mensen in Nood in Kenia. In 2012 ontving Cordaid eenmalig een bedrag van 
€87.000,- voor de bouw van Evacuatiecentra in het zuiden van India. Zowel dit project in India als 
het project in Kenia zijn op 31 december 2014 afgerond. In 2014 startte Sam’s Kledingactie met het 
sponsoren van Roparun team 082 dat een bedrag van €2.750,- ontving voor de aanschaf van 
nieuwe sportkleding. WE Fashion zamelde in 2014 samen met Sam’s € 32.000,- in voor de Rainbow 
Homes in India van de Partnership Foundation. 

Er zijn uit 2014 geen resterende gelden beschikbaar voor eenmalige schenkingen aan 
noodhulpprojecten in 2015. 

BESTUUR EN DIRECTIE 
Na een dienstverband van ruim 15 jaar heeft Jan Jongedijk per 1 oktober 2014 de stichting 
verlaten. Sam’s Kledingactie heeft er voor gekozen de leiding van de organisatie en de 
directievoering van de stichting intern op te lossen en deze over te dragen aan Monique Arends. 

VRIJWILLIGERSONDERZOEK 
Van februari tot en met april 2014 deed stagiaire Vivianne Bongers een onderzoek naar ons 
vrijwilligersnetwerk. Hieruit is een advies gekomen m.b.t. ondersteuning van huidige vrijwilligers 
en het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit om een hogere textielinzameling te realiseren. 

CORDAID 100 JAAR DELEN 
Cordaid vierde in 2014 haar 100-jarig bestaan. In het kader ‘100 jaar delen’ vonden door heel het 
land bijeenkomsten plaats en er werd een comic uitgebracht over de geschiedenis van Caritas 100 
jaar delen.  
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VOORWOORD | 2014:  ’’Samen sterk’’ 

2014 was wederom een onrustig jaar voor Sam’s Kledingactie. De economische recessie zorgt niet 
alleen voor een afname van de volumes van ingezamelde kleding maar ook voor een afname van 
de kwaliteit. Daarnaast staat  ook de afzetmarkt onder druk. In oktober verloor de stichting de 
samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, welke goed was voor een aanzienlijke 
hoeveelheid tweedehands textiel (ruim 500.000 kg). Met een afkalvend vrijwilligersnetwerk wordt 
de stroom aan charitatieve kilo’s kleding ieder jaar kleiner. Samenwerkingen op basis van Sam 
Sam*  komen steeds vaker voor. De nadruk ligt meer en meer op deze vorm van vrijwilligerswerk.  

Per 1 oktober 2014 nam directeur Jan Jongedijk afscheid van de stichting. De directievoering werd 
intern opgelost en overgedragen aan Monique Arends.  
Ten aanzien van het projectenbeleid van Cordaid zijn nieuwe afspraken gemaakt die moeten leiden 
tot een betere communicatie en meer wederzijdse betrokkenheid. De organisatie Cordaid vierde in 
2014 haar 100-jarig bestaan. Met de  keuze voor meer thematische projectsteun aan Bangladesh in 
2015 kan Sam´s ook in de komende periode invulling geven aan haar charitatieve doelstelling. Op 
deze manier staan we samen sterk. 

* Sam Sam: dit is een vorm van samenwerking met verenigingen en organisaties die textiel inzamelen, waarbij een
deel van het ingezamelde bedrag ten goede komt aan de betreffende vereniging.  
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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. 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 uit kledinginzameling. Tot 2006 was Sam’s 
Kledingactie onderdeel van Mensen in Nood/Cordaid. Op 3 januari 2006 werd de zelfstandige 
stichting opgericht. Sam’s Kledingactie werkt samen met vrijwilligers, gemeenten en bedrijven.  

1.1 VISIE EN MISSIE 

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, 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. 

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 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. 

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 

3



   SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD Jaarverslag 2014 

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 2014 (bestuursvergadering van 12 december 2013) is 
er een ondernemingsplan voor 2014 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.  

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 2014 waren: De samenwerking met SOEX (partner in Green 
Textile), de opvolging van directeur J. Jongedijk. Het bestuur vergaderde 5 keer in 2014: op 24 
februari, 25 april, 26 mei, 25 augustus, 22 december. 

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. 
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Bestuur bezetting  
Bestuur bezetting 1 januari – 31 december 2014: 

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 29 augustus 2016 

Martin Bolscher bestuurslid 1 april 2011 1 april 2017 

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 directeur staat op de loonlijst van Green Textile BV. Jan Jongedijk is t/m september 2014 in 
dienst geweest. Zijn salaris (over 1 januari t/m 30 september) was € 82.136,00 bruto (inclusief 8% 
vakantiegeld € 5.827,92). 
Vanaf 1 oktober t/m 31 december is het loon van opvolgend directeur Monique Arends voor 10% 
doorbelast aan Sam’s Kledingactie. Het gaat om een bedrag van € 1.501,- in totaal. 
Green Textile moet worden gezien als dienstverlener voor Sam’s Kledingactie. 

1.4 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, ARBO- EN KWALITEITSMANAGEMENT 

ISO 9001 en ISO 14001 
Door middel van een ISO 9001 certificaat laat Green Textile zien dat zij zich concentreert op het 
verbeteren van werkprocessen*. Green Textile 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. 

*Green Textile is een aan Sam’s Kledingactie gelieerde vennootschap. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
wordt ook doorgevoerd in de bedrijfsvoering van Sam’s Kledingactie. 

ARBO  
In mei 2012 is het Arbobeleid vastgesteld na een RIE met een goedgekeurd plan van aanpak, dit 
wordt nageleefd en in 2015 geëvalueerd. 
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1.5 GREEN TEXTILE BV 

Op 14 augustus 2013 is Charity Trading (de werkmaatschappij van Sam’s 
Kledingactie) onder de naam Green Textile BV een samenwerking aangegaan 
met het Duitse bedrijf SOEX. 

De SOEX GROUP is met vestigingen en deelnemingen in 11 landen en circa 
2300 medewerkers een van de grootste, meest gespecialiseerde en meest 
innovatie kledingsorteerders ter wereld. Verantwoording voor het milieu en de 

levenskwaliteit van de mens staat bij SOEX voorop. Op basis van Re-wear, Re-cycle en Re-use 
streeft het bedrijf dan ook naar Zero Waste: 100 procent recycling. 

Charity Trading/Sam’s Kledingactie vormt met de inzameling van 3 miljoen kilo textiel in Nederland 
een sterke partner voor SOEX. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten wordt met Green 
Textile BV een ‘closed loop’ bereikt op het gebied van textielinzameling in de Benelux. 

Green Textile is een aan Sam’s Kledingactie gelieerde vennootschap. Sam’s Kledingactie kan met 
Green Textile de charitatieve kant van de organisatie versterken en aanvullen. Green Textile 
ontplooit daarvoor commerciële activiteiten.  
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HOOFDSTUK 2| MARKTONTWIKKELINGEN EN 
BELEID  

De markt is in geen jaren zo onrustig geweest als vanaf het 3e kwartaal van 2014. In een 
tijdsbestek van enkele weken is de afzetmarkt voor inzamelaars in Nederland en sorteerders 
wereldwijd volledig onder druk komen te staan.  

De belangrijkste oorzaken van deze ontwikkelingen zijn: 
- Met name in Afrika is de afzet en verkoop van gebruikt textiel enorm gestagneerd (o.a. 
veroorzaakt door het uitbreken van het Ebola virus). Dit zorgt ervoor dat sorteerders worden 
geconfronteerd met overvolle opslagloodsen en sterk verruimde betalingstermijnen. De vraag bij 
inzamelaars neemt af en ook verzoeken tot verruimde betalingstermijnen nemen toe. 
- De mogelijkheid van afzet en verkoop van gebruikt textiel naar het Oostblok (Oekraïne, Rusland) 
is nagenoeg geblokkeerd. Dit is een belangrijk afzetgebied voor sorteerders.  

Daarnaast is de afnemende kwaliteit een steeds groter probleem. Weliswaar is een herstel in de 
economie zeer voorzichtig aangekondigd, in de verkoop van nieuwe kleding uit zich dit nog niet. 
Goedkopere ketens als Primark, Bentex en H&M varen er wel bij, voor de inzamelaars heeft dit 
sterke negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de ingezamelde kleding. Om de kwaliteit van het 
origineel te kunnen opwaarderen zijn aanpassingen in de logistiek en opslag onvermijdelijk. 

Het vrijwilligersnetwerk van Sam’s Kledingactie wordt de afgelopen jaren steeds kleiner. 
Depothouders op leeftijd worden vaak niet opgevolgd. Nieuwe depothouders zal een vergoeding 
betaald moeten worden om de concurrentie voor te zijn en het inzameladres te behouden of te 
contracteren. Hiermee komt de nadruk steeds meer te liggen op samenwerkingen op basis van Sam 
Sam.  
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HOOFDSTUK 3 | GESTEUNDE PROJECTEN IN 2014 

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 van Sam’s bestond in 2014 uit de volgende personen: 

Externe leden: 
P.J.C. Damen (oud directeur projecten Cebemo en ICConsult) 
W. Goris (Agri Pro Focus) 

Interne leden: 
J. Jongedijk (directie) tot 1 oktober 2014 
M. de Kruif (bestuurssecretaris Sam’s ) 

De projectenraad pleegde 3 keer schriftelijk overleg over nieuwe projectvoorstellen van Cordaid die 
Sam’s zou kunnen financieren. Hieruit volgde in december een instemming met twee projecten in 
Bangladesh. Het eindverslag over het project ter bestrijding van droogte in Kenia (2012-2014) 
wordt voorjaar 2015 door de projectenraad besproken. 

3.2 STEUN AAN PROJECTEN 

In 2014 steunde Sam’s Kledingactie twee projecten van Cordaid Mensen in Nood. Beide projecten 
zijn per december 2014 afgerond. Er waren uit 2013 geen resterende gelden beschikbaar voor 
eenmalige schenkingen of kleine noodhulpprojecten in 2014. 

Droogte in Kenia (project 106520, 108244 september 2011 – december 2014) : € 175.000 per jaar 
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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 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 werd 
dit project 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. In 2014 werd een hoopvol initiatief 
genomen door clan-oudsten van de strijdende partijen: zij organiseerden vredesbijeenkomsten, en 
de partner van Mensen in Nood werd gevraagd om de vredesdialoog mogelijk te maken. De lange 
regens begonnen in 2014 eerder dan verwacht, waardoor sommige boeren te kampen kregen met 
teveel watercapaciteit op hun gronden. Desalniettemin zijn eind 2014 de beoogde activiteiten 
gerealiseerd. Niet in de laatste plaats door de enorme inzet van de boeren.  

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 
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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 zag 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 waren ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Eind 2014 
werden deze 5 centra succesvol opgeleverd.  

Rainbowhomes in India: €32.000,- in 2014 

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 januari 2014 is het contract met de Partnership 
Foundation en Sam's met nog eens drie jaar verlengd. 

Roparun Team 082: €2.750,- Sponsorbedrag  
Sinds 2008 is kanker doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. De boodschap ‘U hebt kanker’ is 
verpletterend. Bij zo’n bericht staat het leven volledig op z’n kop. Stichting Roparun organiseert elk 
jaar een estafetteloop om mensen met kanker te helpen. In een tocht van meer dan 500 kilometer - 
van Parijs en Hamburg naar Rotterdam – leveren vrijwilligers, in teamverband, een sportieve 
prestatie én zamelen op die manier geld in voor mensen met kanker. Sam’s Kledingactie 
ondersteunt dit waardevolle initiatief en is supporter en sponsor van: team 082. In 2014 doneerde 
Sam’s Kledingactie een bedrag van €2.750,- voor de aanschaf van sportkleding, geldig voor een 
duur van vier jaar. 
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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 wij nu en dan restpartijen van kleding- 
en schoenenzaken en kringloopwinkels. Verkoop van textiel gebeurt via Green Textile BV. De 
opbrengst hiervan komt ten goede aan stichting Sam’s Kledingactie en de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood.* 

* Een journaal van de inkoopactiviteiten van Green Textile BV leest u in het jaarverslag 2014 van Green Textile. Dit
verslag is op te vragen via info@samskledingactie.nl 

Op 31 december 2014 telde het netwerk van Sam’s Kledingactie volgens ons bestand 86 
containers, 194 depots en 577 inzamelpunten. 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 2014. Daarnaast heeft 
Sam’s een huis-aan-huis actie georganiseerd in gemeente Horst a/d Maas. 

4.2 HET VRIJWILLIGERSNETWERK 

Op 31 december 2014 telt het charitatieve netwerk van Sam’s Kledingactie volgens het 
klantenbestand 1072 vrijwilligers. Het vrijwilligersnetwerk van Sam’s Kledingactie zorgt nog steeds 
voor het grootste aandeel aan ingezameld textiel. Sam’s 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 en de economische recessie daarbij opgeteld is een algehele daling in 
de jaarlijkse hoeveelheid ingezameld textiel sterk merkbaar. 

Van februari tot en met april 2014 nodigde Sam’s Kledingactie daarom stagiaire Vivianne Bongers 
uit om een onderzoek te doen naar het netwerk. Hieruit is een advies tot stand gekomen met 
betrekking tot ondersteuning van huidige vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit 
om een hogere textielinzameling te realiseren. Een aantal van deze adviezen zal in 2015 uitgevoerd 
worden door onze Vrijwilligers Coördinator.  

4.3 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 via Green Textile BV. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan stichting Sam’s Kledingactie en de projecten van Cordaid Mensen in 
Nood.  
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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. De samenwerking met sorteerder SOEX in de joint venture met Green Textile is daarbij erg 
waardevol.  

In 2014 had Sam’s Kledingactie een samenwerking met de gemeente Noordwijk. 

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 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 2014 ontving Sam’s schenkingen van onder andere Rob Schreuder modeagenturen, Verkuilen 
schoenen Nieuwkuijk en Omoda. De langlopende samenwerking met kringloopwinkel Vindingrijk is 
in 2014 helaas beëindigd.  

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, sportverengingen en diverse (kleinschalige) 
stichtingen zoals bijvoorbeeld Dierenlot en het Lilianefonds. Veel van deze organisaties zamelen 
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 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.  

*De resultaten van samenwerkingen op basis van Sam Sam leest u in het jaarverslag 2014 van Green Textile BV.

4.4 INZAMELRESULTATEN 

In totaal zamelde Sam’s Kledingactie in 2014 1.855.000 kilo kleding in. Deze charitatieve kilo’s 
verzamelden we in via ons huidige vrijwilligersnetwerk, gemeente Noordwijk, bedrijven, 
instellingen en verenigingen.  
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De brengacties die de vrijwilligers op zich nemen, lopen nog steeds 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.  

Sam’s Kledingactie vermoedt dat de teruglopende resultaten bij brengacties (en in mindere mate 
ook bij depots) het gevolg zijn van de toenemende concurrentie (commerciële inzamelaars en 
winkelketens) en de recessie. Tegen deze achtergrond is het wellicht wenselijk dat vrijwilligers zich 
actiever gaan inzetten om kleding te verwerven. Sam’s Kledingactie zal hierbij ondersteuning 
moeten bieden.  

4.5 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. Dit is een dienstverlening van 
Green Textile aan Sam’s Kledingactie. 

4.6 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 en verenigingen 
Vrijwilligers 
Kledinggevers 
Nederlands publiek 

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. Er zijn losse flyers ontwikkeld voor de 
vrijwilligersfuncties en er is in 2014 een nieuwe folder ontwikkeld t.b.v. het scholenproject. 
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Website 
Onze website is een belangrijk communicatiemiddel. Op de website worden de doelgroepen 
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.  

Nieuwsbrieven en mailingen 
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.   

In juni is een digitale mailing verstuurd naar al onze relaties ter ondersteuning van de 
Facebookcampagne ‘Swop till you drop’. In april verstuurde stagiaire Vivianne Bongers een 
papieren enquête aan al onze vrijwilligers. Dit in het kader van het vrijwilligersonderzoek ‘De 
kracht van het verhaal’. 

Social Media 
Sinds het najaar van 2011 zijn we dagelijks te vinden op Twitter en sinds maart 2012 heeft Sam’s 
een Facebookaccount. Op 3 maart 2015 telde Sam’s Twitteraccount 305 volgers. Dit is een stijging 
van 15% ten opzichte van 2014. Het Facebookaccount is gestegen van 156 volgers (likes) in 
februari 2014 naar 337 volgers op 3 maart 2015. Dit is voor een groot deel te danken aan de 
Facebookcampagne ‘Swop till you drop’, gesponsord door WE. Deze actie liep van 2 juni tot 25 
augustus 2014.  

Advertenties 
In 2014 is Sam’s Kledingactie wederom vermeld in het Afval! Jaarboek. Op enkele advertenties 
t.b.v. onze vrijwilligers na, is er niet geadverteerd. 

Persberichten 
Een persbericht wordt verstuurd voor aanvang van elke kledinginzamelactie. Dit gebeurt 3 weken 
voorafgaand aan de actie. Sinds het najaar van 2014 kunnen persberichten automatisch worden 
geëxporteerd en met de juiste redacties worden gekoppeld. Dit werd voorheen handmatig gedaan. 
De nieuwe aanpassing is een enorme tijd- en kostenbesparing en is bovendien nauwkeuriger. De 
lokale acties worden ondersteund door posters en flyers. Hierin is Sam’s afhankelijk van haar 
vrijwilligers.  

Overige communicatiemiddelen  
Om de kledinggever bij een depot van een vrijwilliger eenvoudig te informeren is een informatieve 
poster ontwikkeld ‘Wat gebeurt er met uw oude textiel’. Aan de hand van illustraties wordt de 
route van het ingezamelde textiel in beeld gebracht. 
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HOOFDSTUK 5 | CBF EN 
VERANTWOORDINGSVERKLARING 

Sam’s Kledingactie is sinds 2007 in het bezit van het CBF- keur: een eerstegraads keurmerk voor 
fondsenwervende instellingen dat elke drie jaar opnieuw aangevraagd kan worden. Een 
herbeoordeling is in 2014 echter niet aangevraagd. Omdat het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving) de regeling eenzijdig heeft aangepast is het voor kledinginzamelaars onmogelijk 
te voldoen aan het nieuwe voorschrift, welke inhoudt dat minstens 75% van de bruto opbrengst 
aan de doelstelling moet worden besteed. De reden dat deze doelstelling niet kan worden gehaald 
is te wijten aan aanhoudende veranderingen op de kleding inzamelmarkt en met name de rol van 
gemeenten. Er moet steeds vaker betaald worden voor de kledinginzameling waardoor er minder 
geld over blijft voor de gesteunde projecten en dus de doelstelling. Hiermee heeft Sam’s 
Kledingactie haar CBF keurmerk per 1 november 2014 verloren. In december 2014 heeft het CBF 
laten weten dat het overweegt om de regels voor de kledinginzamelaars aan te passen. De 
uitkomst van de heroverweging wordt in 2015 verwacht.  

Verantwoordingsverklaring 
Dit verslag is geschreven volgens de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. 

Toezicht houden, besturen en uitvoeren 
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. 

In 2013 is Green Textile BV opgericht. Charity Trading is 50% aandeelhouder van Green Textile. 
Door statutaire vastlegging is de relatie tussen Sam’s Kledingactie, Charity Trading en Green Textile 
beschreven. Hierdoor is met instemming van de fiscus de status van deze 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/zij 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 
WE doneerde  €32.000,- 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. 
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Stakeholders 
In 2011 is een beleid ontwikkeld 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 naar deze groepen stakeholders, 
omdat zij in sterke mate mede het succes, maar ook de identiteit van de organisatie bepalen. 
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HOOFDSTUK 6 | FINANCIELE OVERZICHTEN 

GECONSOLIDEERDE BALANS (x € 1,=) 

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 

Financiële vaste activa 

Deelneming Green Textile BV 50% 113.907 130.000 

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

Materiële vaste activa 

Direct in gebruik voor de doelstelling 98.215 114.128 

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

Vlottende activa 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 92.645 29.587 
Rekening courant groepsmaatschappijen -- 227.739 
Belastingen en premies sociale verzekeringen -- 2.382 
Overige vorderingen en overlopende activa 38.394 50.227 

________ ________ 
131.039 309.935 
======= ======= 

Liquide middelen 439.625 334.073 

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

TOTAAL ACTIVA 782.786 888.136 
======== ======== 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (x € 1,=) 

PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013 

Reserves en fondsen 747.454 794.532 

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

Schulden op korte termijn 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.502 61.604 

Rekening-courant groepsmaatschappijen 4.047 -- 

Belastingen en premies sociale  verzekeringen 11.868 491 

Overige schulden en overlopende passiva 15.915 31.509 
________ ________ 

35.332 93.604 
======= ======= 

TOTAAL PASSIVA 782.786 888.136 
======== ======== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 (x € 1,=) 

2014 Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

2013 

Baten: 
Baten uit eigen fondsenwerving 762.348 1.000.000 740.000 1.695.436 

________ ________ ________ ________ 
Som der baten 762.348 1.000.000 740.000 1.695.436 

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

Lasten: 
Besteed aan doelstelling 207.193 250.000 160.000 278.384 

Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving 511.850 468.000 349.860 1.146.023 

Beheer en administratie  
Kosten beheer en administratie 71.478 150.000 118.840 365.576 

________ ________ ________ ________ 
Som der lasten 790.521 868.000 628.700 1.789.983 

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

Resultaat deelneming -/- 16.093 -- -- -- 

Vennootschapsbelasting(nagekomen 2012) -/-2.812 -- -- -- 
________ ________ ________ ________ 

Resultaat -/- 47.078 132.000 111.300 -/- 94.547 
======= ======= ======= ======= 

Resultaatbestemming 2014 

Toevoeging/onttrekking aan: 
Continuïteitsreserve -- -- -- -- 

Bestemmingsfonds -/- 47.078 -- -- -/- 94.547 

________ ________ ________ ________ 

-/- 47.078 -- -- -/- 94.547 

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

2014 2013 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat (incl. correctie VPB) 

Aanpassingen voor: 

-/- 30.986 -/- 94.547 

Afschrijvingen 18.139 36.788 

Veranderingen in werkkapitaal: 
Toename vorderingen 178.896 -/- 147.250 
Toename voorraad -- 868 
afname kortlopende schulden -/- 58.272 -/- 153.608 

________ ________ 
120.624 -/- 263.202 
======= ======= 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in deelnemingen -- -/- 130.000 

Investeringen in materiële vaste activa -/- 2.225 -/- 112.954 
Desinvesteringen in materiële vaste activa -- 129.852 

________ ________ 
-/- 2.225 -/- 113.102 
======= ======= 

Toename geldmiddelen 105.552 -/- 470.851 

Geldmiddelen volgens openingsbalans 334.073 804.924 

________ ________ 

Geldmiddelen per 31 december 439.625 334.073 

======= ======= 
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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 2014: € 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. 
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SPECIFICATIE BALANS 

Activa 

Direct in gebruik voor de doelstelling 
Overige 

bedrijfsmiddelen 
Totaal materiële 

vaste activa 
Boekwaarde 1 januari 2014 
Aanschafwaarde 215.121 215.121 
Cumulatieve afschrijvingen -/- 100.992 -/- 100.992 

________ ________ 
114.129 114.129 
======= ======= 

Mutaties boekjaar 2014 
Investeringen 2.225 2.225 
Afschrijvingen -/- 18.139 -/- 18.139 

________ ________ 
-/- 15.914 -/- 15.914 

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

Stand per 31 december 2014 
Aanschafwaarde 217.346 217.346 
Cumulatieve afschrijvingen -/- 119.131 -/- 119.131 

________ ________ 
98.215 98.215 

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

31-12-2014 31-12-2013 

Financiële vaste activa 
Deelneming Green Textile BV 50% 
Stand per 1 januari 130.000 -- 
Aankoop aandelen -- 130.000 
50% resultaat boekjaar -/- 16.093 -- 

________ ________ 
Saldo per 31 december  113.907 130.000 

======= ======= 
Green Textile BV betreft een 50% deelneming en is statutair gevestigd te ‘s – Hertogenbosch. 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 
Handelsdebiteuren 92.645 34.966 
Voorziening dubieuze vorderingen -- -/- 5.379 

________ ________ 
92.645 29.587 
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31-12-2014 31-12-2013 
Rekening courant groepsmaatschappijen 
Rekening courant Green Textile BV -- 227.739 

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

Rekening courant Green Textile BV 
Saldo per 1 januari 227.739 -- 
Mutaties boekjaar -/- 227.739 227.739 

________ ________ 
-- 227.739 

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

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting -- 2.382 

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

Overige vorderingen en overlopende activa 
Vooruitbetaalde kosten 3.409 2.842 
Overige vorderingen 27 4.493 
Nog te factureren omzet 34.958 42.892 

________ ________ 
38.394 50.227 

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

Liquide middelen 
ING Bank 437.347 326.193 
Kas -- 98 
Deposito 2.278 7.782 

________ ________ 
439.625 334.073 
======= ======= 

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 194.147 241.225 

________ ________ 

747.454 794.532 

======= ======= 
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31-12-2014 31-12-2013 
Continuïteitsreserve 
Saldo 1 januari 447.698 447.698 
Bij: resultaatberekening -- -- 

________ ________ 
Saldo 31 december 447.698 447.698 

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

Bestemmingsfonds 
Saldo 1 januari 241.225 335.772 
Resultaat boekjaar -/- 47.078 -/- 94.547 

________ ________ 
Saldo 31 december 194.147 241.225 

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

Het bestemmingsfonds wordt conform de statuten uitgekeerd aan de stichting Cordaid, 
tevens mogen voor maximaal 10% van het resultaat andere fondsen gesteund worden. 

31-12-2014 31-12-2013 

Kortlopende schulden 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Loonheffing -- 491 
Omzetbelasting 11.868 -- 

________ ________ 
11.868 491 

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

Rekening courant groepsmaatschappijen 
Rekening courant Green Textile BV 4.047 -- 

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

Rekening courant Green Textile BV 
Saldo per 1 januari -- -- 
Mutaties boekjaar 4.047 -- 

________ ________ 
4.047 -- 

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

Overige schulden en overlopende passiva 
Te betalen accountantskosten 2.900 6.700 
Nog te ontvangen inkoopfacturen 6.397 7.284 
Overige schulden 6.618 17.525 

________ ________ 
15.915 31.509 
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Toelichting staat van baten en lasten 2014 (x € 1,=) 

2014 Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

2013 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Omzet kleding 742.260 971.000 740.000 1.645.081 

Omzet laadgeld -- 4.000 -- 8.031 

Omzet transport -- 25.000 -- 35.075 

Overige omzet 20.088 -- -- 7.249 

________ ________ ________ ________ 

762.348 1.000.000 740.000 1.695.436 

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

Kosten eigen fondsenwerving 
Directe kosten 17.236 -- -- 469.797 

Personeelskosten 
- Brutolonen -- -- -- 208.525 
- Sociale lasten -- -- -- 34.859 
- Pensioenkosten -- -- -- 28.059 
- Uitzendkrachten en 
  detacheringskosten 

128.442 103.000 132.030 
162.866 

- Overigen 275.230 275.000 150.000 19.777 

Huisvestingskosten 9.665 9.000 3.030 55.672 
Verkoopkosten 23.511 -- -- 68.262 
Autokosten 9.963 10.000 -- 39.169 
Algemene kosten 29.664 49.000 46.800 23.930 
Afschrijvingen  18.139 22.000 18.000 35.107 
Rente en bankkosten -- -- -- -- 

________ ________ ________ ________ 

511.850 468.000 349.860 1.146.023 

======= ======= ======= ======= 
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Kosten beheer en administratie 
2014 Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
2013 

Personeelskosten 
- Brutolonen -- 49.533 -- 89.367 
- Sociale lasten -- 5.877 -- 14.939 
- Pensioenlasten -- 4.906 -- 12.025 
- Uitzendkrachten 
  Detacheringskosten 

44.044 10.210 44.010 25.498 

- Overigen 2.441 3.259 25.000 7.928 

Huisvestingskosten 4.961 4.906 3.030 12.343 
Algemene kosten 27.493 66.914 46.800 205.177 
Afschrijvingen -- 1.735 -- 2.321 
Rente en bankkosten -/- 7.461 2.660 -- -/- 4.022 

________ ________ ________ ________ 
71.478 150.000 118.840 365.576 

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

Gemiddeld aantal werknemers 
Het gemiddelde aantal werknemers bedroeg in het verslagjaar nul. 



    SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD Jaarverslag 2014

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Doelstelling 
Cordaid 

Werving 
baten 

Beheer en 
administratie 

2014 Begroting 
2014 

2013 

Afdrachten 207.193 -- -- 207.193 250.000 278.384 

Directe kosten 17.236 -- 17.236 275.000 469.797 

Personeelskosten 403.672 46.485 450.157 176.785 603.843 

Huisvestingskosten 9.665 4.961 14.626 13.906 68.015 

Verkoopkosten 23.511 -- 23.511 -- 68.262 

Autokosten 9.963 -- 9.963 10.000 39.169 

Algemene kosten 29.664 27.493 57.157 115.914 229.107 

Afschrijvingen 18.139 -- 18.139 23.735 37.428 

Rente en bankkosten -- -/- 7.461 -/- 7.461 2.660 -/- 4.022 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Totaal 207.193 511.850 71.478 790.521 868.000 1.789.983 

======= ======= ======= ======= ======= ======= 
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HOOFDSTUK 7 | VOORUITBLIK 2015 

Sam’s Kledingactie verwacht in de eerste maanden van 2015 geen sterke toename van de 
inzamelvolumes. De verwachting is dat de markt nog zwaarder onder druk zal komen te staan. Niet 
alleen sorteerders zullen met grotere voorraden worden geconfronteerd, ook Sam’s Kledingactie 
dient rekening te houden met opslag gezien de verwachte moeizame afzet gedurende het eerste 
half jaar van 2015. Indien de markt enige tekenen van herstel zal laten zien, zal pas maanden 
daarna een mogelijk herstel van verkoopprijzen gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van welk 
dieptepunt nog bereikt gaat worden, zijn de verwachtingen dat er mogelijk in de 2e helft van 2015 
stabilisatie zal optreden.  

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. 

Het vrijwilligersnetwerk van Sam’s Kledingactie wordt naar verwachting steeds kleiner. 
Depothouders op leeftijd worden vaak niet opgevolgd. Nieuwe depothouders zal een vergoeding 
betaald moeten worden om de concurrentie voor te zijn en het inzameladres te behouden of te 
contracteren. Hiermee komt de nadruk steeds meer te liggen op samenwerkingen op basis van Sam 
Sam.  
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COLOFON 
DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

TEKST EN REDACTIE 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD 
De Steenbok 11B 
5215 MG ’s-Hertogenbosch 
T 073.687.1060 
F 073.687.1066 
info@samskledingactie.nl 
www.samskledingactie.nl 

Sam’s Kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid Mensen in Nood zet zich wereldwijd in voor 
noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van 
ontwikkelingssamenwerking en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
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