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Oprichting van de Stichting Kledingbank Maxima 
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn meer dan 1300 huishoudens met een 
bijstandsuitkering. In de gemeenten Slochteren en Haren elk 150 huishoudens. 
Daarnaast zijn er huishoudens met een Wajonguitkering, een WAO-uitkering of 
anderszins een laag inkomen. De potentiele doelgroep is dus groot. 
In de eerste maanden van 2012 is met de wethouders sociale zaken van de gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren overleg gepleegd over de start van een 
kledingbank voor deze drie gemeenten. Men stond zeer positief tegenover dit particulier 
initiatief: voor uitkeringsgerechtigden een welkome aanvulling op de uitkering. 
Er werd een ruimte van 200 m2 gehuurd in het pand van de BWR (voorheen TRIO-
bedrijven) te Sappemeer.  
Op 12 maart 2012 is de Stichting Kledingbank Maxima opgericht. 
De doelstellingen zijn: 
. gratis goede kleding beschikbaar stellen aan uitkeringsgerechtigden; 
. hergebruik van kleding stimuleren; 
. koffie en thee en een moment van rust en ontspanning bieden; 
. aanbieden van sociaal-maatschappelijke activiteiten. 
Er kwam aan startsubsidies van de drie colleges van B&W, fondsen en bedrijven meer 
dan € 12.000,- binnen. Voldoende voor de aanpassing van het pand, de inrichting en de 
huur vanaf september tot en met december.  
Bij de inrichting werd ondersteuning geboden door de Nationale Kledingbank en Shoeby 
door adviezen en beschikbaarstelling van inventaris. De BWR deed de uitvoering van de 
inrichting op voortreffelijke wijze: behangwerk, plaatsen tussenwand, plaatsen legkasten 
e.d. 
 
 
Opening op 3 september 
Via Kwartier Zorg en Welzijn in Hoogezand werden op www.vrijwilligersgroningen.nl 
vacatures geplaatst van vrijwilligers, bij voorkeur met een uitkering. Op deze wijze 
meldden zich 20 vrijwilligers.  
Nadat de ruimte was aangepast tot een kledingzaak met een dames-, een heren-, een 
meisjes-, en een jongensafdeling werd door de vrijwilligers de kleding gesorteerd en in 
de winkel gelegd en gehangen. Maxima heeft de uitstraling gekregen van een modezaak; 
alleen ontbreekt de kassa. 
Op 3 september werd Maxima feestelijk geopend door wethouder Ger Lindeman van de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer.  
De opening kreeg veel aandacht van RTV Noord, tv en radio. 
Het filmpje van de opening is te zien op www.kledingbankmaxima.nl. 



 
Kleding 
In mei is in Haren gestart met de wekelijkse inzameling van kleding, iedere 
zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, in Buurthuis De Mellenshorst aan de 
Waterhuizerweg. Zo komt veel goede gebruikte kleding binnen. De Belastingdienst 
verleende aan Maxima een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Kledingzaken die een restpartij aan Maxima schenken kunnen de restwaarde in 
mindering brengen op de winst. Met alle kledingzaken in de drie gemeenten is contact 
gelegd. In 2012 hebben zeven kledingzaken restpartijen nieuwe kleding aan Maxima 
geschonken. Bij de opening in september was er voldoende kleding voor dames.  
Zestien basisscholen deden mee aan een inzamelingsactie van kinderkleding onder 
ouders en bij kledingbank Zaanstad kon een aanhanger met herenkleding worden 
opgehaald. Vanaf 15 oktober konden ook heren, meisjes en jongens komen winkelen.  
De voorraad kleding is inmiddels bijna op peil. Er is een voorraad van 200 bananendozen 
met voorjaars-/zomerkleding in opslag. 
 
 
Klanten 
Maxima is voor mensen met een laag inkomen. Daarom wordt bij binnenkomst aan de 
balie gevraagd naar de laatste specificatie van de bijstandsuitkering (WWB), de 
Wajonguitkering of de langdurigheidstoeslag en een identiteitsbewijs.  
In augustus verzonden de sociale diensten van de drie gemeenten een schrijven van 
Maxima aan alle huishoudens met een WWB-uitkering. Ook zijn flyers verspreid in de drie 
gemeenten. Maxima werkt samen met veel maatschappelijke organisaties. 
Mensen in noodsituaties kunnen een verwijsbrief voor Maxima ontvangen van de 
instantie die hen begeleidt. Hierover zijn afspraken gemaakt met: Maatschappelijk Werk, 
Humanitas thuisadministratie Paperaszo, Gemeentelijke Kredietbank, Voedselbank,  
RK Parochie Sappemeer, Leger des Heils, MEE Groningen, NOVO en Lentis.  
Bij de inschrijving ontvangen bezoekers een kledingkaart met informatie en de 
opsomming van ongeveer 8 kledingstukken die men kan uitzoeken. 
Het totaal aantal klanten in de periode van 4 september tot 15 december is 506; 
408 uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer, 70 uit de gemeente Slochteren en 28 uit de 
gemeente Haren. Er kwamen 270 dames, 123 heren en 113 kinderen. 
 
 
Meer dan kleding 
Kledingbank Maxima wil een plek zijn waar mensen even tot rust kunnen komen en waar 
ze anderen kunnen ontmoeten. Er is een stamtafel waar een kopje koffie, thee of 
limonade wordt geschonken. Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van 
armoede. In feite gaat het erom om mensen te ondersteunen op weg naar een betere 
leefsituatie. Daarom worden ook andere activiteiten georganiseerd. 
In 2012 is gestart met twee activiteiten, de klussenruil en voor kinderen in de hoogste 
groepen van de basisschool een bezoek aan de Euroborg van FC Groningen.  
Deze activiteiten worden in 2013 verder uitgebreid.  



Financieel overzicht van het jaar 2012 
 
Inkomsten: 
Startsubsidie van de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer,  
Slochteren en Haren       €  6.000 
Eenmalige subsidies en giften     €  7.620 
Structurele inkomsten      €         0 
       
      totaal inkomsten   € 13.620 
 
Eenmalige uitgaven voor aanpassing en inrichting pand en inventaris: 
Tegelpad, aanpassing voor minder validen, plaatsing van 
fietsenrekken, brandmeldinstallatie, noodverlichting,  
beveiliging, verlichting, plaatsen van scheidingswand,  
legkasten, overige materialen inrichting, uitvoering inrichting, 
stofzuiger, wasmachine, industrieel stoomstrijkijzer,  
kleerhangers, e.d.        €  8.464 
      
Uitgaven voor exploitatie: 
Huur, incl. energie voor 4 maanden, september t/m december €  2.660 
Huur opslagruimte 3 maanden     €     105 
Huur Buurthuis De Mellenshorst 6 maanden   €     240 
Koffie en thee        €     160  
Overige kosten       €  1.138 
            
      totaal uitgaven   €  12.767 
 
Resultaat 2012:     Positief saldo van    €       853 
 
 
 
Plannen voor 2013 
. Verdere professionalisering van de organisatie. 
 
. Sponsorwerving;  
 
. Acties om nog meer mensen uit de doelgroep te bereiken; 
 
. Meer dan kleding; uitbreiding activiteiten met workshops over bijv. gezondheid, 
  opvoeding en financien;  bij deze activiteiten zal worden samengewerkt met andere 
  organisaties;   
 
. Uitbreiding met een afdeling schoenen;  
 
. Uitbreiding met een afdeling boeken voor kinderen en volwassenen;  
 
. Sponsorloop door leerlingen van het Dr. Aletta Jacobs College;  
 
. Evaluatie huidige openingstijden van Maxima: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 
  16.30 uur;  de najaars-/wintercollectie is van 1 september tot 15 december; de 
  voorjaars-/zomercollectie is van 1 maart tot 1 juli;  in de maanden januari, februari, juli  
  en augustus wordt de collectie gewisseld en is Maxima gesloten. 
      
. In samenwerking met het bestuur van de Nationale Kledingbank uitbreiding van 
  het aantal kledingbanken in de provincie Groningen bespreken 



Begroting voor 2013 
Inkomsten:         
Reserve van 2012     €       853 
Opbrengst van acties    onbekend 
Sponsorinkomsten     onbekend 
    totaal inkomsten   €     853 
 
Uitgaven exploitatie: 
Huur, incl. energie voor 12 maanden  €  7.980 
Huur opslagruimte 12 maanden   €     400 
Huur Buurthuis De Mellenshorst 10 maanden €     400 
Koffie en thee      €     400 
Overige kosten, gemiddeld € 150,- per maand €  1.800 
Reservering aanpassing pand en inrichting €  1.000  
    totaal uitgaven   € 11.900 
 
voorlopig tekort exploitatie       € 11.127 
 
 
Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima    
Jacqueline Bosscher, secretaris/penningmeester; Knipper 38, 9611 MB Sappemeer 
Henk Slagter, voorzitter; telefoonnr. 050-5011112 / 06-10584923  
Netty Tonies, begeleiding van de vrijwilligers  
Fokje Copinga, idem en maatschappelijke activiteiten 
Lydia van Peursem, inzameling van kleding in de gemeente Haren.  
José Drent, algemene zaken 
 
 
Maxima dankt alle sponsors  
Financiele ondersteuning werd verkregen van Rabobank Stad en Midden Groningen, 
Skanfonds, gemeente Hoogezand-Sappemeer, gemeente Haren, gemeente Slochteren, 
Gasterra, en Hubo Slochteren. 
 
Nieuwe kleding werd geschonken door Shoeby, Lake Side, G & G for men Slochteren, 
Loods 51 Hoogezand, Elisa Mode Hoogezand, Amazzone Haren en Fashion Tools 
Slochteren. 
 
Ondersteuning in natura kwam van Lionsclub Hoogezand-Sappemeer, Jopt Soft, Nerds en 
Noobs, beveiliging en telecom Wardenburg, drukkerij Gerrit van Ark, notariskantoor 
Kalfsbeek, Gamma Hoogezand en FC Groningen.  
 


