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Aanleiding tot oprichting van de stichting. 
Het initiatief is begonnen bij de noodzaak tot het verzamelen van kleding voor de toestroom 
van de grote groep vluchtelingen in Asielzoekerscentrum Heerhugowaard. Dit was op het 
terrein van het AZC zelf. Toen de noodzaak daar af nam, wilden een aantal vrijwilligers 
doorgaan met het verzamelen van kleding voor vluchtelingen, minima en iedereen die het 
even nodig heeft. De groep vrijwilligers vonden onderdak bij de kerkelijke organisatie 
Sjaloom. Omdat de organisatie groeiende was, is er in 2017 gekozen voor het oprichten van 
de stichting. 
 
Doelen en resultaat 
De stichting heeft tot doel om vluchtelingen, minima en anderen die het even nodig hebben 
te voorzien van goedkope kleding, schoenen, speelgoed en andere spullen. Voor de kleding 
betalen de gasten weinig geld. Het wordt niet weggegeven in verband met de eigen waarde 
en het respect. De klanten worden als gasten verwelkomt. Er is aandacht en persoonlijke 
aandacht. Overige spullen worden wel weggegeven. Daarnaast wil zij ook een luisterend oor 
zijn voor die mensen die dat nodig hebben. Dit doet de stichting door tijdens de opening van 
het kledingcafé een koffietafel te vullen. Gasten kunnen hier gratis koffie/thee drinken. Onder 
het genot van de koffie worden gesprekken aangegaan en vinden er sociale contacten 
plaats. De gasten krijgen hierdoor een welkomsgevoel, een gevoel van gelijkheid en komen 
vaker terug. Stichting Enjoy wil tevens een aantal vrijwilligerswerkplekken aanbieden voor 
kwetsbare mensen, die anders hun huis niet uitkomen, en voorkomen dat deze mensen 
dreigen te vereenzamen. 
Het resultaat is dat de stichting bijdraagt in het financieel welbevinden van de gasten en 
klanten én maatschappelijke participatie van de gasten, klanten en vrijwilligers. De stichting 
beschouwt zichzelf als een praktisch diaconie. 
 
Activiteiten 
Het kledingcafé is geopend elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke donderdag van 10.00-
13.00 uur. Buiten deze tijden kunnen mensen hun kleding en andere spullen deponeren in 
de daarvoor bestemde containers voor de deur. De kleding en spullen worden uitgezocht 
door vrijwilligers. Kleding wat niet meer bestemd is voor verkoop gaat in recycle container. 
Goede spullen komen in het kledingcafé of in de seizoensopslag. 
De stichting is voor de kleding afhankelijk van donaties. 
Naast de openstelling heeft de stichting meer activiteiten, vooral gericht op het genereren 
van inkomsten en samenwerkingen met andere organisaties. 
Met Teenchallenge wordt er samengewerkt met de containers, samen de lusten en de 
lasten. Met Geloof, Hoop en Liefde, Kledingbank Hoorn Free Choice en Heerhugowaard 
Helpt! worden er spullen uitgewisseld en doorverwezen. Met St. Babyspullen worden er 
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babypakketten samengesteld en kan Stichting Enjoy dienen als ophaalpunt. 
Met Salam4You wordt er samengewerkt op het gebied van taalbarrierre en maatschappelijk 
werk. Hier kunnen ook seizoensspullen worden opgeslagen. Met MET Welzijn wordt er 
samengewerkt als de stichting signalen opvangt binnen de diverse levensgebieden. De 
stichting verwijst dan door naar hen.  
Leerlingen van het Clusius zamelen kleding in. Tevens krijgen zij een rondleiding en uitleg in 
het kledingcafé over duurzaamheid en hergebruik. MET Welzijn ondersteunt ook de stichting 
op organisatorisch niveau.   
 
Overige samenwerkingen zijn met Scharlakenkoord, Leger des Heils, AZC, de Waaier, 
Sjaloom, Vluchtelingenwerk, Gemeente, Hart van Heerhugowaard. 
 
Vrijwilligers 
De stichting heeft alleen vrijwilligers en geen beroepskrachten. Er zijn 20 vrijwilligers, 
waaronder 3 bestuursleden en 6 kwetsbare vrijwilligers. De voorzitter heeft een achtergrond 
in de psychiatrie en zwakzinnigenzorg.  
 
Financien 
Het geld wordt beheerd door de penningmeester en voorzitter en ze gebruiken hiervoor een 
bedrijfsrekening voor de stichting. Het dagelijkse kasboek wordt door twee bestuursleden 
beheert, evenal de dagkas. De stichting kent geen financieel beloningssysteem voor 
bestuursleden, behalve de wettelijke norm voor reiskostenvergoeding voor de bestuursleden. 
De inkomsten bestaan uit winkelopbrengsten, kilo-opbrengst kledingcontainer en donaties en 
giften, De winkelopbrengsten wil de stichting zo laag mogelijk houden ivm de krappe beurzen 
van de doelgroep. 
Wensen van de stichting mbt de inkomsten zijn: ANBI status verkrijgen, gebruik Huygenpas 
inbedden in organisatie en extra inkomsten genereren door presentaties.  
De uitgaven kenmerkt zich aan de huur van de ruimte, vaste lasten van de ruimte, 
stichtingskosten, vrijwilligerspresentjes, kledingrekken en koffietafel benodigdheden. 
Wensen van de stichting mbt de uitgaven: Website ontwikkelen, Wifi regelen, op termijn een 
grotere locatie. 
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Resultaat 2017 en Begroting 2018 
    
Begroting 
Enjoy 2018     
  Werkelijk Begroting 
Inkomsten 2017 2018 
Verkoop kleding € 2.172,70 € 5.500,00 
Giften € 10,00 € 600,00 
Kasverschillen € 30,40   
opbrengt container   € 600,00 
Totaal inkomsten € 2.213,10 € 6.700,00 
      
Uitgaveń     
Kantoorbenodigdheden € 117,80 € 100,00 
Koken & Koffie € 285,45 € 290,00 
Reclame € 75,00 € 50,00 
Keukenspullen € 19,95 € 5,00 
Winkelmeubilair € 353,05 € 150,00 
Attenties € 368,65 € 400,00 
Kasverschil € 10,80 € 0,00 
Reiskosten Hanja € 164,00 € 710,00 
Notaris / KvK € 588,15   
huur € 0,00 € 4.995,00 
Totaal uitgaven € 1.982,85 € 6.700,00 
Saldo € 230,25 € 0,00 
 
 
 
Vermeld de financiële gegevens van de instelling 
Neem een zo gedetailleerd mogelijk cijfermatig overzicht op van alle inkomsten en uitgaven, 
te weten een begroting of meerjarige prognose. Het verdient de voorkeur om een prognose 
van drie jaren op te stellen. 
Denk bij het opstellen van het financieel overzicht aan de volgende posten: 
• inkomsten 
• uitgaven 
• giften/donaties 
• fondsenwervende activiteiten 
zoals via collectes of een sponsorloop. Geef ook aan hoeveel u verwacht op te halen bij 
dergelijke activiteiten. 
• kantoorartikelen 
• overige kosten 
zoals huur, beloning of beheerskosten 
Vermeld ook voorgenomen voorzieningen en reserveringen, met name 
continuïteitsreserveringen en eventueel aan te houden stamvermogen. 


