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Het concept Maxima 
Kledingbank Maxima is er voor mensen met een WWB- of Wajonguitkering of een 
langdurigheidstoeslag uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren.  
Ook mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. ZZPers) tot 110% van de 
bijstandsnorm zijn welkom. Deze bezoekers komen met een verwijsbrief van een 
maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, GKB of Humanitas.  
Op www.kledingbankmaxima.nl/sappemeer is meer informatie te vinden met foto's. 
 
In het jaar 2013 heeft het concept Maxima (voor minima) nadrukkelijk vorm gekregen 
De belangrijkste activiteit van een kledingbank is: 
. Nieuwe en goede gebruikte kleding inzamelen, sorteren en in de winkel presenteren; 
. Bezoekers uit de doelgroep in de winkel ontvangen en gratis kleding laten uitkiezen; 
. Door recycling van kleding een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving.  
Het concept Kledingbank Maxima kenmerkt zich daarnaast door: 
. De inrichting als een modezaak met balie en paskamers; winkelen bij Maxima moet even 
  gezellig als gewoon zijn; 
. Voor en door de doelgroep: in de winkel werken vrijwilligers zonder betaald werk;  
. Pak een boek: ieder kan naast kleding ook een boek uitkiezen; van de Bibliotheek in  
  Hoogezand-Sappemeer ontvangt Maxima gratis afgeschreven boeken.  
. Er is een koffietafel; er wordt daar aandacht gevraagd voor activiteiten die mensen een 
  stapje verder kunnen brengen. 
. Organisatie van activiteiten voor kinderen van bezoekers. 
 
 
Vrijwilligers 
De hele Maxima-organisatie bestaat uit vrijwilligers. Alle taken, van het inzamelen van kleding 
en het schoonhouden van het pand tot en met het besturen van de organisatie, worden 
uitgevoerd door vrijwilligers. In Haren zijn 8 mensen actief bij de wekelijkse inzameling; in 
Sappemeer sorteert en presenteert een vrijwilligersgroep van 18 mensen de kleding en helpt 
de klanten in de winkel. Er is een vrijwilligersovereenkomst en zijn afspraken vastgelegd. 
Uiteraard bestaat het bestuur ook geheel uit vrijwilligers. In 2013 werd d.m.v. een modeshow 
deelgenomen aan de 50+Lifestylebeurs. 
 
 
Koffietafel 
In 2013 is gestart met gastdames aan de koffietafel die bezoekers uitnodigen voor een kopje 
koffie of thee. Zij geven informatie over: 
. Welke regelingen er zijn voor minima in de gemeente; veel potjes worden niet benut. 
  De sociale dienst van Hoogezand-Sappemeer heeft informatie verstrekt over de regelingen 
  voor minima. De gastdames brengen deze regelingen onder de aandacht van de bezoekers. 
  Dit gaf positieve reacties; daarom worden deze gesprekken voortgezet. 
. Workshops: Bezoekers kunnen zich opgeven voor workshops; in 2013 is gestart met de 
  workshop 'Omgaan met weinig geld'. Deze werd gegeven door een medewerker van de GKB. 
  In 2014 wordt deze workshop herhaald en daarnaast wordt de workshop 'Gezonde en 
  goedkope voeding' aangeboden. 
. Bezoek aan de Euroborg van FC Groningen: voor kinderen van bezoekers van Maxima uit de  
  groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Twintig kinderen bezochten in juni de Euroborg. 
 
 
 



Groei 
Het jaar 2013 was voor Maxima een jaar van groei. 
 

Groei van de collectie 
In 2013 is gestart met een afdeling schoenen en met een boekenhoek. 
 

Groei van het aantal bezoekers  
Na de start in september 2012 kwamen er voor de najaars-/wintercollectie t/m december 506 
bezoekers. De voorjaars-/zomercollectie van maart t/m juni 2013 trok 647 bezoekers. Bij de 
najaars-/wintercollectie van 2013 groeide het aantal bezoekers tot 880: 63 uit de gemeente 
Haren, 93 uit de gemeente Slochteren en 724 uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer.  Iedere 
bezoeker mag in het voor- en najaar 8 stuks kleding, een paar schoenen, een accessoire  en 
een boek kiezen. In het najaar werden door de bezoekers in totaal meer dan 5000 stuks 
kleding bij elkaar gewinkeld.  
 

Groei van de ingebrachte kleding 
Dagelijks wordt bij Maxima veel kleding gebracht. Iedere zaterdagmorgen wordt van 10.00 tot 
12.00 uur in Buurthuis De Mellenshorst aan de Waterhuizerweg in Haren kleding ingezameld.  
 

Groei van het aantal vierkante meters 
De winkel telt 200 m2; in het najaar werd achter de winkel 180 m2 magazijnruimte extra 
gehuurd van de BWR. 
 
 
Meer Maxima's 
Het concept Maxima slaat aan. Na artikelen over Maxima in De Veendammer, Het Streekblad 
en de Eemsbode meldden zich veel vrijwilligers aan voor een bestuursfunctie of voor 
vrijwilligerswerk in de winkel.  
In april 2014 gaat Maxima Veendam open met de voorjaars-/zomer- collectie.  
De stichting Maxima Winschoten heeft een pand dat nog aangepast en ingericht moet worden. 
In september 2014 wordt geopend met de herfst-/wintercollectie.  
Er wordt gewerkt aan de opzet van Maxima Appingedam/Loppersum/ Delfzijl.  
Notariskantoor Kalfsbeek te Slochteren was bereid om de nieuwe Stichtingen Maxima op te 
richten zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. 
 
 
Subsidies 
In 2013 werden in verband met de uitbreiding van Kledingbanken Maxima verschillende 
subsidies aangevraagd. 
Het Provinciaal Bestuur van Groningen verstrekte een subsidie van € 6.000,- 
Hieruit worden de opzet van de netwerken in de regio en de logistieke voorbereidingen  
bekostigd. 
Van het Oranje Fonds en van het Skanfonds werd elk € 15.000,- aan subsidie ontvangen.  
Met deze gelden werd het centraal logistiek magazijn in Sappemeer achter de winkel ingericht 
en een (nieuwe) bestelbus aangeschaft. 
Tot slot werd van het Oranje Fonds een bedrag van € 6.780,- ontvangen voor de inbouw van 
een toilet en een keuken in het magazijn. 
Het bestuur is deze instanties zeer erkentelijk voor de verstrekte subsidies. 
 
 
Maxima in het nieuws in 2013 
In 2013 was Maxima regelmatig in de pers: op rtv Noord, in het Dagblad van het Noorden,  
Groot Groningen, HS-krant, Harener Weekblad, Haren de Krant en Het Bokkeblad. In verband 
met de uitbreidingsplannen werden artikelen geplaatst in De Veendammer, Het Streekblad en 
de Eemsbode. Er bestaat een prima relatie met de pers. 
 



 
 
Jaarrekening Maxima Sappemeer 2013 
Inkomsten         
Reserves 31-12-2012                    853 
Subsidies van gemeenten 
. gemeente Hoogezand-Sappemeer  4.000 
. gemeente Slochteren    1.950 
. gemeente Haren     1.000      6.950 
Inkomsten van sponsors            3.935 
Verkoop afgekeurde kleding                   1.892 
            totaal          13.630 
Uitgaven 
Huur winkel, incl. energie BWR, 12 x € 668,50                 8.022  
  
Kosten m.b.t. winkel            1.651 
Aanschaf inventaris en materieel            260 
Koffie en thee  voor bezoekers en medewerkers          770  
Huur zaterdags Buurthuis De Mellenshorst te Haren          400  
  
Overige kosten           2.401 
Financiële reserves Maxima Sappemeer per 31-12-2013                         126 
            totaal         13.630 
 
 
Jaarrekening Maxima Regio 2013 
Subsidie Provincie Groningen 2013 voor start overleg en logistiek     6.000   
                uitgaven           3.100   
Financiële reserves Maxima Regio per 31-12-2013        2.900  
             
 
Inkomsten Maxima Sappemeer 2014 
Maxima verkoopt niets; er is dus geen bron van inkomsten. In 2013 konden met de drie  
gemeenten afspraken worden gemaakt over de bekostiging van de huur en de energiekosten 
van de winkel. Met elke gemeente zijn afspraken gemaakt over een win-winsituatie. 
Met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Haren is afgesproken dat Maxima als 
tegenprestatie vrijwilligers plaatst in het kader van een reïntegratietraject. De gemeente 
Slochteren subsidieert Maxima in het kader van het WMO stimuleringsbudget. Ook voor het 
jaar 2014 zijn subsidies toegezegd. Het bestuur is bijzonder tevreden over de samenwerking 
met de gemeentebesturen. In 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de 
verkiezingen zal getracht worden om met de drie gemeenten structurele afspraken te maken 
over de bekostiging van de huur en de energiekosten van de winkel. 
Inkomsten         
Reserves 31-12-2013            126 
Subsidies van de drie gemeenten        7.450 
Verkoop afgekeurde kleding         2.000 
Benodigde inkomsten van sponsors       7.424 
         totaal  17.000 
 
 
Inkomsten Maxima Regio 2014 
Voor de bekostiging van de regioactiviteiten: huur logistiek magazijn en kosten bestelbus, zal 
getracht worden om in 2014 op provinciaal niveau een structurele subsidie te verkrijgen. 
Inkomsten         
Reserves 31-12-2013         2.900 
Benodigde inkomsten van sponsors      10.700     
         totaal  13.600  
 
 



Plannen voor 2014 
. Nog meer mensen uit de doelgroep trachten te bereiken; meer bezoekers, meer mensen,  
  meer mensen aan de koffietafel informeren, meer deelnemers voor de workshops e.d. 
. Actie om te komen tot een dekkend netwerk van kledingbanken in de provincie Groningen. 
. Organisatie van workshops "Goedkoop en gezond eten" en "Omgaan met weinig geld". 
. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal getracht worden om met de drie gemeenten de  
  afspraken over de bekostiging van de huur en de energiekosten van de winkel te continueren. 
. Op provinciaal niveau zal getracht worden om een structurele subsidie te verkrijgen voor de 
  bekostiging van de regioactiviteiten: huur logistiek magazijn en kosten bestelbus. 
. Acties werving nieuwe sponsors; bijv. door het plaatsen van een bedrijfslogo op de bestelbus. 
. Sponsoractie door leerlingen van het Dr. Aletta Jacobs College.  
 
 
Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima op 1 januari 2014  
  
Henk Slagter, voorzitter; José Drent, secretaris, Marije Wegman, penningmeester en de leden 
Anja Brink, Winnie Bakker, Jantine van Hoorn en Miranda Venema.  
 
 
Maxima dankt alle sponsors  
Financiele ondersteuning werd verkregen van: 
het Oranje Fonds, het Skanfonds, de Provincie Groningen, de gemeente Hoogezand-
Sappemeer, de gemeente Slochteren, de gemeente Haren, de Rabobank Stad en Midden 
Groningen, de Diaconale Raad Haren, De Ontmoetingskerk te Haren, PKN Scharmer-
Harkstede, Hervormde Kerk Westerbroek en Baptistenkerk Hoogezand. 
 
Nieuwe kleding werd geschonken door: 
Shoeby Hoogezand, Lake Side Hoogezand, Elisa Mode Hoogezand, Loods 51 Hoogezand, 
Bertram Haren, Amazzone Haren, G & G for men Slochteren, Fashion Tools Slochteren, De 
Vrijbuiter Roden, 2KeerLeuk Groningen en de landelijke bedrijven Miss Etam en Keen Footwear.  
 
De volgende bedrijven leverden gratis of goedkoop artikelen of diensten: 
BWR Sappemeer, notaris Kalfsbeek Slochteren, Bosma en Schuur Sappemeer, TTC Kolham 
Jopsoft Drachten, Drukkerij G. van Ark Haren, Garage Harmeier Sappemeer, IKEA Groningen, 
Oostland logistics Kolham, Macintosh/Scapino Assen, i train Scheemda, HUBO Slochteren en 
Schoolsupport Utrecht.  
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tel.nr. winkel:  06-48 70 72 04 
tel.nr. bestuur: 06-10 58 49 23  
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