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Concept Maxima: modezaak zonder kassa 

Kledingbank Maxima is een modezaak zonder kassa voor mensen met een bijstandsuitkering 

en mensen met een laag inkomen tot 110% van de bijstand. In de provincie Groningen zijn op 

dit moment 6 kledingbanken Maxima (Groningen, Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl, 

Winsum) en Dress for Success Hoogezand-Sappemeer, die logistieke kosten delen in een 

samenwerkingsverband. Het is een 100% vrijwilligersorganisatie met 200 vrijwilligers en 

14.000 bezoekers per jaar. In 2018 is tevens gestart met het opzetten van kledingbanken in 

Westerkwartier en Westerwolde.  

 

Maxima Delfzijl 

20 vrijwilligers in winkel en bestuur zorgen er voor dat Maxima Delfzijl kan draaien. Dankzij 

hun inzet kan Kledingbank Maxima groeien tot wat het nu is.  

Maxima Delfzijl is voor inwoners van Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer. 

Aan de balie van Maxima wordt gevraagd naar een uitkeringsspecificatie of een verwijsbrief 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 ± 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 en van tijd tot tijd zijn er acties. In het verslagjaar 

is er een rondleiding voor kinderen georganiseerd in de Euroborg van FC Groningen. 

Via www.kledingbankmaxima.nl (doorklikken op Delfzijl) en Facebook kunnen geïnteresseerden 

meer informatie inwinnen over de kledingbank. Onze website is verder geoptimaliseerd.  

 

 
 
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 2018 kwamen er in totaal 2.015 bezoekers naar Maxima in Delfzijl en werden er 11.320 

kledingstukken uitgedeeld. Uit Delfzijl kwamen 1.258 klanten, uit Appingedam 570 klanten, uit 

Loppersum 161 klanten en uit Ten Boer 26 klanten.  

http://www.kledingbankmaxima.nl/


 

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. In 2018 zijn er in Delfzijl (Bewonersbedrijf Delfzijl Noord), 

Appingedam (Kabzeël), Loppersum (Wiemersheerd) en Farmsum (Bedrijvencentrum) 

kledingbakken geplaatst die tweewekelijks worden geleegd. Ook ontvangt Maxima kleding van 

winkeliers uit restpartijen. 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!  

 
Samenwerking (uitkerings)instanties 

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

gemeentebesturen van Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer 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, SWD Delfzijl, Stichting Leergeld en 

Voedselbank Appingedam/Delfzijl is doorverwijzing afgesproken van mensen die een inkomen 

hebben tot 110% van de 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. 

In 2018 heeft Maxima Delfzijl het Damster Manifest tegen de Eenzaamheid getekend. Samen 

met maar liefst 84 organisaties, verenigingen en activiteitengroepen wordt de strijd aangegaan 

met dit grote maatschappelijke probleem.  

 

Subsidies en giften 

In het verslagjaar werden tal van organisaties in de winkel ontvangen. Zij kregen een 

rondleiding en naar aanleiding daarvan zamelden zij geld of kleding in.   

Via het Samenwerkingsverband Maxima ontvingen wij giften/goederen van het Ministerie van 

Sociale Zaken tegen armoedebestrijding van 0-18 jarigen, van de ANWB, van MBpromotion en 

KEENschoenen, de RK SCI sociaal charitatieve instelling Groningen, Lidl, Modehuis Van der Lijn 

uit Surhuisterveen.  

Maxima Delfzijl ontving giften van Bisdom Groningen, Diaconie Protestantse Gemeente 

Appingedam, Diaconie Kloostergemeente PKN Ten Boer, Diaconie van de Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt in Delfzijl, Rabobank Clubactie Campagne en SNS fonds.   

Voor deze subsidies en giften zijn nieuwe kleren aangeschaft.  

 

Actieplan 2019 

Naar aanleiding van een evaluatie in het bestuur en met de vrijwilligers is voor 2019 een 

Actieplan opgesteld met o.a. de volgende punten: 

- Intensivering van samenwerking met instanties, o.a. scholen, kerken en service clubs 

- Collegiale samenwerking met Weggeefwinkel Ten Boer, Snuffel Delfzijl, Voedselbank, 

Twee keer mooi en organisatie Sinterklaasfeest minima, 

- Werving van sponsoren, 

- Grotere naamsbekendheid zodat nog meer mensen uit de doelgroep gebruik kunnen 

maken van Maxima,  

- Subsidieverzoeken voor aanschaf van nieuwe (kinder)kleding, 

- Werving van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel jaaroverzicht 2018 

 

Expoitatierekening 2018 2017

Ontvangsten:

Gem. Subsidie huur en energie 13.200,00 11.257,00

Acties/evenementen 427,00

Gemeentelijke subsidies 3.000,00

Giften/donaties 1.352,45 1.375,00

Verkoop 'overtollige' kleding 2.270,02 2.074,00

Overige baten 600,00

TOTAAL ONTVANGSTEN 20.849,47 14.706,00

Uitgaven:

Huur en energiekosten 13.371,27 11.257,00

Contr. /abonnementen 30,25

Bankkosten 129,13 91,00

Kantoorkosten 118,34 301,00

Computerkosten 732,03

Telefoonkosten 20,00

PR- kosten 13,50

Aanschaf inventaris/materiaal 2.204,04 998,00

Km.verg. vrijwilligers 68,73 47,00

Kosten vrijwilligers 827,44 497,00

Kosten keuken 1.222,82 481,00

Kosten activiteiten 50,00

Aankoop nieuwe kleding 1.285,00 503,00

TOTAAL UITGAVEN 20.022,55 14.225,00

EXPLOITATIE RESULTAAT 826,92 481,00

Positief Positief  
 

 

 

Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima Delfzijl eind 2018 

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

Slagter (tot 1 juli) en Jayne van den Hende als lid.                 
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