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1  Hoofdlijnen 2018 

Ingezamelde kilo’s
De markt is al enige jaren zeer onrustig. Ondanks dat we elk jaar de hoop hebben op een  
herstel van de markt tot een stabiel niveau, is dat ook in 2018 uitgebleven. Nog steeds is er 
geen sprake van een stabiele markt en de afzet van gebruikte kleding blijft problematisch.  
Ook de problematiek betreffende de achteruitgang van de kwaliteit van de ingezamelde kleding 
is enkel groter geworden. De interesse voor de zogenaamde “geroofde” kleding (b-kwaliteit)  
en kleding met een hogere fractie afval is sterk afgenomen en steeds vaker hebben we de  
afgelopen jaren moeten constateren dat de door ons ingezamelde kleding niet de juiste  
kwaliteit heeft om door onze reguliere afnemers gekocht te worden. Als bestuur hebben we 
dan ook besloten ons volledig te concentreren op de inzameling van originele kwaliteit en als 
gevolg daarvan alle betaalde kilo’s over te dragen aan onze dienstverlener A&F Trading BV.

Ondanks alle mogelijke inspanningen waarbij o.a. valt te denken aan het werven van nieuwe 
vrijwilligers zien we helaas jaarlijks een afname van ons vrijwilligersbestand. Steeds meer  
van onze trouwe vrijwilligers raken op een leeftijd waarbij het fysiek of door veranderde  
woonomstandigheden niet meer haalbaar is hun werk voor Sam’s Kledingactie voort te zetten. 
Een lastig probleem om aan te pakken, omdat wij, maar ook de hele branche voor goede 
doelen, met hetzelfde probleem kampen. De traditionele vrijwilliger is steeds moeilijker 
te vinden, terwijl de jongere generaties zich niet makkelijk voor een langere periode als 
vrijwilliger laten binden aan een charitatieve organisatie. 

In 2018 is in totaal 963.535 kg charitatief ingezameld. Daarnaast heeft de WE Fashion in 2018 
22.158 kg gedoneerd. Een totale inzameling van 985.693 bruto kilo’s. Hiermee is de prognose 
van 1.200.000 kilo helaas niet behaald. Gezien de jaarlijkse afname van het aantal vrijwilligers 
is dit wel een realistisch volume. 

Netto opbrengst
Sam’s Kledingactie heeft in 2018 € 115.158,- aan baten gerealiseerd. In 2018 hebben we  
€ 50.635,- besteed aan goede doelen projecten. Het netto resultaat was, met name door hoge 
afschrijvingskosten, - € 10.646,-

Gesteunde projecten
In totaal doneerde Sam’s Kledingactie in 2018 € 50.635,- aan goede doelen. Het project ‘Pilote 
RBF Education D’urgence / LRRD in Bocaranga-Koui-Bouar RCA’ (projectnummer 200277) van 
Cordaid is met een donatie van € 30.000,- door Sam’s Kledingactie ondersteund. WE Fashion 
zamelde in 2018 samen met Sam’s Kledingactie € 20.635- in voor Stichting WE Together. 

Dienstverlening
In 2018 heeft het bestuur na een gedegen proefperiode de volledige dienstverlening uitbesteed 
aan A&F Trading 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. 
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2  Sam’s Kledingactie: 
 Kleding inzamelen voor het goede doel

Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer 
opbouwen. Sam’s Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. Honderden vrijwilligers door 
het hele land zamelen herdraagbare kleding en schoeisel in. Dankzij de opbrengsten van de 
verkoop van alle kledingdonaties en ingezamelde kleding en schoeisel door onze vrijwilligers, 
hebben wij al heel veel goeds kunnen doen voor heel veel mensen! We werken daarbij samen 
met Cordaid. 

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om projecten van Cordaid te financieren.  
Hiervoor zijn meerdere redenen:
 o De meeste van onze vrijwilligers zijn bekend met Cordaid en hebben daar nog een band  
  mee vanuit het verleden
 o Door de langdurige relatie die we met Cordaid hebben kennen we elkaar en weten we  
  van elkaar wat voor soort projecten we willen financieren en welke terugkoppeling we  
  verwachten
 o In zee gaan met nieuwe organisaties vraagt een goede doorlichting van een dergelijke  
  organisatie, betreffende de organisatie structuur, het management van de projecten  
  etc. Hiervoor hebben we momenteel niet de structuur beschikbaar binnen onze 
  organisatie.

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. En de huisvesting van vele medemensen is erbarmelijk of ontbreekt 
helemaal. Rampen en conflicten zorgen in grote delen van de wereld voor veel ellende.  
Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen, peuters en baby’s 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 genereren we geld dat direct besteed wordt 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 erop 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 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 de in de toekomst te kunnen blijven rekenen op 
een gestage stroom kleding. 

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.
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3  Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Sam’s Kledingactie verzorgt onbezoldigd haar taken. Door het uitbesteden 
van alle operationele activiteiten aan dienstverlener A&F Trading, kan het bestuur zich volledig 
concentreren op de ondersteuning van goede doelen en het besteden van projectgelden.  
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wim Kreté, Voorzitter
Gijs Aarts, Secretaris
Johan Bloemen, Penningmeester

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde 5 keer in 2018, namelijk op:
- 26 januari 2018
- 20 april 2018
- 13 juli 2018
- 19 oktober 2018
- 14 december 2018

Organisatie van werkprocessen
Enkele jaren geleden is reeds het besluit genomen om de volledige dienstverlening ten behoeve 
van Sam’s Kledingactie onder te brengen bij derden zodat het bestuur zich volledig kan richten 
op haar vrijwilligers, de ondersteuning van goede doelen en het besteden van projectgelden. 
De inzet van de 3 bestuursleden is volledig onbezoldigd en wordt uitgevoerd vanuit het  
gedachtegoed van Sam’s:  
> Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende voedsel, water, medicijnen en onderdak
> Een bijdrage willen leveren aan de bewustwording in Nederland
> Op een maatschappelijk verantwoorde wijze bijdragen aan duurzaamheid en de circulaire  
 economie

Na een gedegen proefperiode heeft het bestuur besloten per 1 januari 2018 een  
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met A&F Trading voor de duur van 5 jaar.  
Stichting Sam’s Kledingactie verkoopt al haar charitatieve ingezamelde kleding en schoeisel 
aan A&F Trading.

Rooster van aftreden bestuur Sam’s Kledingactie

Leden  Functie  Datum aantreden   Datum aftreden
W. Kreté Voorzitter  11-2012  (herbenoemd)  04-2020
J. Bloemen Penningmeester 02-2015 (herbenoemd)  02-2021
G. Aarts Secretaris  04-2016 (herbenoemd)  04-2022
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4  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stichting Sam’s is al vele jaren partner van MVO Nederland. Wij voelen ons namelijk  
verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de circulaire economie en het werken 
aan klimaatneutraliteit en geloven dat elke bijdrage, hoe klein deze ook moge zijn, een noodza-
kelijke bijdrage aan het proces is. 

De inzameling van kleding op zich levert al een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. 
Maar alleen de inzameling is niet voldoende. Door partner van MVO Nederland te zijn kunnen 
projecten als “clothes the circle” uitgevoerd worden. Daar dragen wij als stichting graag aan 
bij.

CLOTHES THE CIRCLE: DE CIRCULAIRE DESIGNJURK VAN MINISTER KAAG
Jaarlijks produceren bedrijven maar liefst 80 miljoen kilo aan kledingstukken. En lang niet alles 
verkopen ze. Alleen al de Nederlandse mode-industrie houdt per jaar circa 21,5 miljoen onverkochte 
kledingstukken over. En van de kleding die we wél dragen belandt 58 miljoen kilo bij het huisvuil 
om te worden verbrand. Wereldwijd komt maar 1 procent van al het gedragen textiel weer 
terug in nieuw textiel. Kortom: een enorme verspilling van nieuwe grondstoffen en water.
Hoogste tijd voor een oplossing. Daarom zette MVO Nederland Clothes the Circle op, een  
circulaire productieketen voor textiel. In het platform brengen we Nederlandse en buitenlandse 
partijen in de keten bij elkaar voor de productie van duurzame, circulaire kleding.

DE CIRCULAIRE JURK VAN MINISTER KAAG
Ons project leidde al tot concrete resultaten. De mooiste is misschien wel de prachtig rode 
jurk die minister Kaag droeg tijdens een internationale handelsmissie. Deze jurk is volledig 
geproduceerd van textielafval door het bedrijf Khaloom, één van de partners in het Clothes the 
Circle-project. Later kleedden we ook minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 
een pak gemaakt van textielafval. Deze droeg hij op Prinsjesdag.

Een van de doelen van het project is het bewijzen dat je zo’n keten daadwerkelijk anders kunt 
inrichten. “Want er valt veel te verbeteren in de industrie”, zegt Michiel van Yperen, projectma-
nager van MVO Nederland en expert op het gebied van circulair textiel.  
“Controles van fabrieken en verbetermaatregelen zijn ook nodig, maar dat is pleisters plakken. 
Wij gaan met Clothes the Circle voor structurele verandering.” 

BEDRIJVEN ÉN CONSUMENTEN
MVO Nederland is al langer bezig met het circulaire textielmodel. Van Yperen: “Met Clothes 
the Circle willen we de ontwikkeling versnellen, om ook voor consumentenmode een circulaire 
keten te hebben. Dat lukt, want we hebben de juiste spelers aan tafel. De uitdaging is nu: hoe 
zorgen we ervoor dat de H&M’s en C&A’s van deze wereld nog meer aan de slag gaan met het 
circulaire model?”
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5  Marktontwikkelingen en beleid

Al enkele jaren is er een neerwaartse spiraal in de ontwikkeling in onze branche zichtbaar en 
voelbaar. Daar waar jaren geleden het ingezamelde textiel eenvoudig afgezet kon worden 
tegen, wat we nu weten, behoorlijk hoge verkoopprijzen, is er al sinds enige jaren enkel sprake 
van een dalende verkoopprijs. 

Belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling is dat het direct te hergebruiken textiel steeds 
kleiner wordt en het afvalpercentage blijft toenemen. In beginsel was het gemiddelde  
afvalpercentage circa 8%. Dit is inmiddels opgelopen naar circa 15%. 

Enkel waar vanuit gemeentelijke aanbestedingen nog oog is voor kwaliteit in plaats van  
kwantiteit en wordt meegedacht met het groeiende afvalprobleem voortkomende uit de  
inzameling, wordt op ingeschreven.  
Wij als stichting kunnen en willen niet langer als “afvalbak” fungeren terwijl een gemeente het 
afvalprobleem bij de inzamelaar neergelegd heeft en zelf een forse vergoeding vraagt voor 
het mogen inzamelen.

Deze ontwikkeling heeft ons enkele jaren geleden als bestuur al doen besluiten om volledig te 
focussen op de charitatieve kilo’s en in te zamelen op basis van kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
Stichting Sam’s Kledingactie zamelt herdraagbare kleding en schoeisel in en we hebben een 
naam hoog te houden betreffende onze kwaliteit. 

Door de volledige dienstverlening uit te besteden aan derden zijn wij als stichting verzekerd 
van afname van onze ingezamelde kleding en schoeisel. Alhoewel daarmee één van de risico’s 
van de negatieve ontwikkelingen in onze branche is verschoven naar derden, nemen wij als 
stichting uiteraard wel onze verantwoordelijkheid op het gebied van het strijden tegen deze 
ontwikkelingen. Wij voelen ons namelijk verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage 
aan de circulaire economie en het werken aan klimaatneutraliteit en geloven dat elke bijdrage, 
hoe klein deze ook moge zijn, een noodzakelijke bijdrage aan het proces is.
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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 de inzamelingsacties in voor- en najaar, ontvangen wij af en 
toe donaties in de vorm van restpartijen van kleding- en schoenenzaken.

Alle kleding en schoeisel die door ons wordt ingezameld wordt verkocht aan onze  
dienstverlener A&F Trading BV. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de stichting en 
wordt ingezet om goede doelen projecten te kunnen steunen. Op 31 december 2018 telde het 
netwerk van uitgezette charitatieve stalen Sam’s containers 69 stuks.  
In 2018 zijn 560 ophaalverzoeken voor depots verwerkt. In het voorjaar van 2018 zijn 387 
inzamelingsacties gehouden. In het najaar van 2018 waren dit 246. De totale opbrengst van 
de inzamelingsacties (voor-en najaar, zowel zaterdagen als doordeweekse acties) was in 2018 
ruim 295.000 kg.

Het vrijwilligersnetwerk
Op 31 december 2018 telde het charitatieve netwerk van Sam’s Kledingactie 601 actieve  
vrijwilligers. 

Ondanks alle mogelijke inspanningen waarbij o.a. valt te denken aan het werven van nieuwe 
vrijwilligers zien we helaas jaarlijks een afname van ons vrijwilligersbestand. Steeds meer 
van onze trouwe vrijwilligers raken op een leeftijd waarbij het fysiek of door veranderde  
woonomstandigheden niet meer haalbaar is hun werk voor Sam’s Kledingactie voort te  
zetten. 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.

Toch zijn wij als stichting enorm dankbaar dat we nog steeds dankzij de onvoorwaardelijke 
inzet van onze vrijwilligers nog elke dag inkomsten kunnen genereren voor de goede doelen 
en zijn we trots op de behaalde resultaten.

Relatie met gemeenten en bedrijven
Sam’s Kledingactie werkt niet alleen samen met haar vrijwilligers maar heeft ook nog enkele 
gemeentelijke inzamelcontracten lopen. Daarnaast heeft Sam’s al meerdere jaren een  
samenwerking met de WE Fashion. Dankzij de opbrengsten van de donaties van de WE 
Fashion kunnen zowel projecten van o.a. Cordaid gesteund worden, maar ook de WE Fashion 
kan middels deze samenwerking  financiële steun bieden aan haar Stichting We Together. 

Stichtingen
Door de jaarlijkse afname van het aantal vrijwilligers zal Stichting Sam’s verdere samenwerking 
zoeken met andere stichtingen. Het doel is om langs deze weg indirecte vrijwilligers aan 
Sam’s te verbinden om tot een win-win situatie voor alle betrokken stichtingen te komen. 
Hoofddoel is het vergroten van het volume van kwalitatief hoogwaardige gebruikte kleding en 
schoeisel en het genereren van gelden voor het kunnen bieden van financiële steun voor alle 
stichtingen. 


