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Maxima: modezaak zonder kassa 

Het concept van Kledingbank Maxima is: een modezaak zonder kassa voor mensen met een 

bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen tot 110% van de bijstand. 
22 Vrijwilligers in winkel en bestuur zorgen er voor dat Maxima kan draaien. Dankzij hun inzet kon 

Kledingbank Maxima na de start in 2016 verder groeien in 2017.  

Maxima Delfzijl is voor inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en vanaf 1 

december 2017 ook voor inwoners van de gemeente Ten Boer. 
Aan de balie van Maxima wordt gevraagd naar de specificatie van de bijstandsuitkering of een 

verwijsbrief op naam en een identiteitsbewijs. Inwoners uit Ten Boer nemen hun Stadjerspas en hun 

identiteitsbewijs mee. Men ontvangt bij inschrijving een kledingkaart voor de collectie van een half jaar. 
Hierop staan 10-15 stuks kleding die men kan kiezen, passen en meenemen. Er is een kledingkaart voor 

dames, voor heren, voor meisjes en voor jongens. 

De kleding kan in één keer worden uitgekozen; men kan ook enkele keren terug komen. 
Er is een gezellige koffietafel met informatie over ondersteunende organisaties. 

Kinderen kunnen worden aangemeld voor een rondleiding in de Euroborg van FC Groningen.  

Zie ook www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sterke groei aantal klanten 

Kledingbank Maxima heeft elk jaar twee collecties voor de klanten: van 1 maart t/m 30 juni de voorjaars-
/zomercollectie en van 1 september t/m 31 januari de herfst-/wintercollectie. 

In het eerste half jaar na de opening in maart 2016 kwamen er 512 klanten. In het laatste half jaar van 

2017 kwamen er al 828 klanten. Niet omdat  er meer uitkeringsgerechtigden zijn, maar door mond-tot-

mondreclame! Mensen vertellen elkaar over de mooie kleding en de  behulpzame vrijwilligers bij Maxima. 
Uit Delfzijl kwamen 502 klanten, uit Appingedam 223 klanten, uit Loppersum 91 klanten en uit Ten Boer 

12 klanten (vanaf 01-12-2018). 



Meer kleding nodig 

De groei van het aantal bezoekers betekent dat er ook meer kleding op voorraad moet zijn. Maxima doet 

een beroep op particulieren om kleding, die niet meer wordt gedragen, te komen brengen naar Oude 
Schans 23. Maxima start in 2018 met kledinginzamelplaatsen in Appingedam, Loppersum en Ten Boer. 

Kledingbank Maxima is lid geworden van de Handelsvereniging Delfzijl. Kleding- en schoenenzaken in de 

regio worden bezocht. Het schenken van een restpartij is aantrekkelijk omdat Maxima een goed doel is 
(ANBI) en de waarde van de restpartij fiscaal kan worden verrekend. Kleding een tweede leven gunnen is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er dreigt door de groei van het aantal klanten bij Maxima een 

tekort van kinderkleding en herenkleding! 
 

Samenwerking 

Het bestuur van Kledingbank Maxima is bijzonder blij met de samenwerking met de gemeentebesturen 

en met Werkplein Fivelingo. De gemeenten bekostigen de huur- en energiekosten en Werkplein Fivelingo 
is een belangrijke schakel tussen Kledingbank Maxima en de klanten. Elk half jaar verspreidt Werkplein 

Fivelingo naar al hun cliënten een uitnodiging van Maxima om te komen winkelen uit de nieuwe collectie . 

Met de Volkskredietbank in Appingedam, Humanitas en de Stichting Leergeld is doorverwijzing 
afgesproken van mensen die een inkomen hebben tot 110% bijstand. 

Met de onderbuurman, de Bibliotheek, is een samenwerking tot stand gekomen.  

Kinderen die met hun ouders bij Maxima winkelen worden gestimuleerd om lid te worden van de 
Bibliotheek. De Bibliotheek geeft aan vrijwilligers van Maxima informatie om laaggeletterdheid te kunnen 

herkennen en mensen te verwijzen naar Het Taalhuis. 

Van de Soroptimist Club Eemsmond ontving Maxima een gift van € 500,-. 
 

Actieplan 2018 

Naar aanleiding van een evaluatie in het bestuur en met de vrijwilligers is voor 2018 een Actieplan 
opgesteld met o.a. de volgende punten: 

. Intensivering van samenwerking met instanties, o.a. scholen, kerken en Rotary Club, 

. Werving van sponsors, 

. Subsidieverzoeken om aanschaf van nieuwe kinderkleding, 

. Werving van enkele bestuursleden. 

 

Financieel jaaroverzicht 2017 
Inkomsten 

Subsidie huur- en energiekosten van de DAL-gemeenten 11.257,- 

Sponsorbijdragen         1.375,- 
Verkoop overtollige kleding        2.074,- 

         totaal 14.706,- 

Uitgaven 
Huur- en energiekosten       11.257,- 

Bankkosten                91,- 

Kantoorartikelen            301,-   

  
Koffie, thee en overige huishoudelijke kosten        481,- 

Aanschaf inventaris en materieel          998,-  

Aanschaf nieuw ondergoed 0-18-jarigen         503- 
Reiskosten               47,- 

Kosten  vrijwilligers            497,- 

Kas                50,- 
Batig saldo exploitatie 2017           481,- 

        totaal 14.706,- 

Saldo per 31-12-2017 
Financiële reserve op 31-12-2016        1.324,-   

  

Batig saldo exploitatie 2017           481,-    

Financiële reserve op 31-12-2017       1.805,- 
 

Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima Delfzijl 

Hanneke Kamps, voorzitter; Monique Kits, secretaris; Meindert Smit, penningmeester 

en de leden Jayne van den Hende en Henk Slagter.       

 

 


