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Steeds meer bezoekers bij Maxima 
In het jaar 2014 is opnieuw gebleken dat kledingbank Maxima in een belangrijke behoefte 
voorziet. In september 2012 startte kledingbank Maxima en trok in het eerste half jaar 
ongeveer 550 bezoekers. De laatste najaars-/wintercollectie van september 2014 t/m januari 
2015 trok meer dan 1000 bezoekers. De groei van het aantal bezoekers wordt vooral 
veroorzaakt door de hoge werkloosheid in de regio met als gevolg het grote aantal 
uitkeringsgerechtigden. Een andere oorzaak van de groei is mond-tot-mondreclame door de 
bezoekers. Op straat gehoord:  "Wat heb je een mooie jas". "Ja, die heb ik van Maxima, dat is 
een leuke winkel". Uitgangspunt bij Maxima is kwaliteit: kwaliteit van de aangeboden kleding, 
een uitnodigende presentatie van de kleding, schoenen en boeken en vooral kwaliteit in de 
bediening van de bezoekers. In de winkel werken 22 vrijwilligers zonder betaald werk. Voor en 
door de doelgroep! In totaal zijn 40 vrijwilligers, incl. bestuursleden actief voor Maxima 
Sappemeer. Allen hartelijk dank! 
 
Wie winkelen bij 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. Aan de balie toont 
men de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief met een identiteitsbewijs en 
ontvangt een kledingkaart om twee keer per jaar een tiental stuks kleding, een paar schoenen 
en een boek uit te kiezen.  
Voor meer informatie en foto's, zie www.kledingbankmaxima.nl > sappemeer. 
 
Koffietafel / Workshops 
Bezoekers worden door een gastvrouw of -heer uitgenodigd voor een kopje koffie of thee aan 
de koffietafel. Daar wordt ook informatie verstrekt over: 
. gemeentelijke regelingen voor minima; veel geldpotjes worden niet benut, 
. workshops "Omgaan met weinig geld", die werden georganiseerd in overleg met de GKB, 
. bezoek aan de Euroborg van FC Groningen: voor kinderen uit  de groepen 5 t/m 8. 
 
Magazijn geopend  
Door de groei van Maxima werd in 2014 180 m2 extra ruimte gehuurd van de BWR, voor de 
opslag van kleding, direct achter de winkel. Op 3 maart opende gedeputeerde mevr. Marianne 
Besselink van de Provincie Groningen het magazijn.  
 

 



Meer Maxima's 
Vanuit Maxima Sappemeer worden ook andere Maxima Kledingbanken in de provincie opgezet. 
Er worden bestuursleden en vrijwilligers geworven; de gemeente(n) worden benaderd voor 
subsidie en in goed overleg wordt een pand wordt gezocht. In 2014 zijn Maxima Veendam en 
Maxima Winschoten geopend. Iedere Maxima heeft een eigen stichtingsbestuur dat 
verantwoordelijkheid draagt. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband 
Maxima op gebied van logistiek, organisatie en kleding. Gezamenlijk wordt de in 2014 
aangeschafte bestelbus gebruikt. In 2015 zullen Maxima Delfzijl en Maxima Groningen-stad 
van start gaan. De opzet van  Maxima Hogeland in Noord-Groningen zal worden voorbereid. 
Zaterdag 6 juni kan iedereen starten vanuit een Maxima naar keuze voor de eerste Maxima 
Fietstour; 30, 50, 70 of 100 km langs een of meer andere Maxima's. Een jaarlijkse traditie! 
 
Gemeentelijke subsidies 
Maxima is een winkel zonder kassa. Het bestuur is de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Haren zeer erkentelijk voor de bekostiging van de huur en energiekosten! 
 
Maxima dankt alle sponsors  
Financiele ondersteuning werd verkregen van: 
Rotary Club Hoogezand, Lions Hoogezand, Het Oranje Fonds, het Skanfonds, de Provincie 
Groningen, de Diaconale Raad Haren, De Ontmoetingskerk Haren, PKN Scharmer-Harkstede, 
PKN Damkerk Hoogezand, Hervormde Kerk Westerbroek en Baptistenkerk Hoogezand. 
Nieuwe kleding of schoenen werd geschonken door: 
Shoeby Hoogezand, Elisa Mode Hoogezand, G & G for men Slochteren, Fashion Tools Kolham, 
Nieuw Woelwijck Sappemeer, Loods 51 Hoogezand, Private Style Haren, Het Magazijn Haren, 
Molenkamp Haren, Haastje Repje Groningen, Mannenwinkel Groningen, 2KeerLeuk Groningen 
en Keen Footwear, Rotterdam. Natuurlijk werd ook door particulieren veel kleding ingebracht! 
De volgende bedrijven leverden gratis of goedkoop artikelen of diensten: 
BWR Sappemeer, notariskantoor Slochteren, Bosma en Schuur Sappemeer, Jumbo Sappemeer, 
Garage Harmeier Sappemeer, NAM Sappemeer,  Nijburg Sappemeer, ESKA Sappemeer,  
TTC Kolham, Jager & Zn Sappemeer, Scheffers advocaten Hoogezand, Jopsoft Drachten, 
Dekens Groep Sappemeer, Restaurant De Gouden Zon Sappemeer, ICS Eindhoven, 
Drukkerij Van Ark Haren, Macintosh/Scapino Assen en SMG Vriezenveen. 
Zonder de steun van de genoemde instanties zou het niet mogelijk zijn om de kwaliteit van 
Maxima te handhaven en de exploitatie rond te krijgen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Jaarrekening Maxima Sappemeer 2014 
Inkomsten         
Reserves 31-12-2013             126 
Subsidies van gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren  7.450 
Inkomsten van sponsors                   5.616 
Verkoop 'afgekeurde' kleding         4.557 
            totaal  17.749 
Uitgaven 
Huur winkel, en magazijn, incl. energie van de BWR, 12 x € 688,-     8.256  
  
Kosten m.b.t. winkel            2.210 
Aanschaf inventaris en materieel             833 
Koffie en thee  voor bezoekers              877  
Huur De Mellenshorst te Haren, kledinginzameling elke zaterdagmorgen     400  
  
Overige kosten                     2.966 
Financiële reserves  31-12-2014                         2.107 
            totaal  17.749 
Maxima in het nieuws in 2014 
In 2014 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.  
Op de website zijn alle artikelen over Maxima te lezen op de pagina "Maxima in de pers".. 
 
Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima op 1 januari 2015   
Henk Slagter, voorzitter; José Drent, secretaris, Piet Barning Thoma, penningmeester en de 
leden Anja Brink, Winnie Bakker, Jantine van Hoorn en Miranda Venema.  


