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Kledingbanken provincie Groningen
Groningen is de enige provincie waar Kledingbanken vanuit eenzelfde concept zijn opgericht
(Groningen, Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl, Het Hogeland en Westerkwartier).
Dit geeft veel voordelen door o.a. naamsbekendheid, verwerving subsidies en logistiek.
Iedere Maxima heeft een apart bestuur in een eigen stichting. Het is een 100%
vrijwilligersorganisatie.
Maxima Delfzijl
Kledingbank Maxima Delfzijl is een winkel zonder kassa voor gezinnen met een
bijstandsuitkering of een laag inkomen tot 110% van de bijstand. 20 vrijwilligers in winkel en
bestuur zorgen er voor dat Maxima Delfzijl kleding kan verstrekken aan families met een
minimum inkomen. Dankzij hun inzet is Kledingbank Maxima uitgegroeid tot wat het nu is.
Maxima Delfzijl is voor inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten
Boer.
Aan de balie van Maxima wordt gevraagd naar een verwijsbrief van een uitkeringsinstantie 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.
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.

Meerwaarde Kledingbanken
Veel bezoekers aan Maxima zijn dankbaar voor het gratis mogen uitzoeken van kleding en
schoenen. Hierdoor doen zij weer mee in de maatschappij. Uit giften en donaties wordt er
vooral voor kinderen maar ook voor volwassenen regelmatig nieuwe kleding gekocht. Dat
verhoogt hun zelfvertrouwen. Kinderen hebben dezelfde kleding als hun klasgenoten en dat
voorkomt een gevoel van uitgesloten zijn en pestgedrag. Een bezoek aan Maxima bevordert
sociale contacten en geeft de mogelijkheid om in contact te komen met mensen in eenzelfde
(inkomens)situatie.
Vrijwilligers worden zoveel mogelijk geworven uit de doelgroep van Maxima. Dit bevordert de
participatie in onze samenleving van mensen zonder betaalde baan. Soms maken ze een stap
voorwaarts richting betaald werk.
Bovendien bevordert Maxima duurzaamheid. Kleding krijgt een tweede leven. Er behoeft
minder te worden geproduceerd. Dit spaart grond- en vervoerskosten. Wekelijks wordt door
alle zeven Maxima’s in de provincie Groningen 4000 kg kleding ingezameld. Dit voorkomt
hogere verwerkingskosten van het afval voor de gemeenten. In 2019 belandden de Maxima’s
daarom op de 53e plaats in de Landelijke Duurzame 100 van het Dagblad Trouw.

Kleine afname aantal klanten
In 2019 kwamen er in totaal 1819 bezoekers naar Maxima in Delfzijl en werden er 14.610
kledingstukken uitgedeeld. Het aantal bezoekers was minder, maar het aantal kledingstukken
per bezoeker beduidend meer. In het nieuwe jaar is het van belang te inventariseren of we qua
kledingsoort meer aan de wensen van onze klanten tegemoet kunnen komen.
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Nieuwe en gebruikte kleding
Maxima doet een beroep op particulieren om kleding, die niet meer wordt gedragen, te
doneren. Daarnaast zijn er kledingbakken geplaatst in het Eemsdelta gebied. Deze bakken
worden tweewekelijks geleegd. Via acties bij scholen en kinderdagverblijven is veel
kinderkleding opgehaald. Ook probeert Maxima kleding van winkeliers uit restpartijen te
ontvangen. Het schenken van een restpartij is aantrekkelijk omdat Maxima een goed doel is
(ANBI) en de waarde van de restpartij fiscaal kan worden verrekend.
In 2019 ontvingen we kleding van Scapino, ANWB, Twee Keer Mooi Delfzijl en Baxbier.
Subsidies en giften
Verder ontvingen we subsidies van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum,
voormalige gemeente Ten Boer en giften van Navigatie PR Ltd., het Ministerie SZW, de
Provincie Groningen en het Leefbaarheidsfonds.
Samenwerking (uitkerings)instanties
Het bestuur van Kledingbank Maxima is zeer tevreden over de samenwerking met de
gemeentebesturen van Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer en met uitkerings- en
sociaal maatschappelijke instanties als Werkplein Fivelingo, Volkskredietbank Appingedam,
Humanitas, SWD Delfzijl, Stichting Leergeld en Voedselbank Appingedam/Delfzijl. De
gemeenten bekostigen de huur- en energiekosten. Werkplein Fivelingo is een belangrijke
schakel tussen Kledingbank Maxima en de klanten. Elk half jaar verspreidt deze organisatie
naar hun cliënten een verwijsbrief om te kunnen winkelen bij Kledingbank Maxima.
Ook met de Bibliotheek van Delfzijl zijn er goede contacten. Zo worden onze klanten
gestimuleerd om lid te worden van de bieb en krijgen onze vrijwilligers informatie om
laaggeletterdheid te kunnen herkennen en mensen door te verwijzen naar Het Taalhuis.
In 2019 ondertekenden we de Alliantie Kinderarmoede en deden we de belofte, samen met
heel veel organisaties, om kinderarmoede terug te dringen naar 0. Op dit moment leeft 1 op
de 9 kinderen nog in armoede. In Delfzijl nemen we tevens deel in het Netwerk Armoede en
bezoeken we regelmatig bijeenkomsten zoals het Kenniscafé en Kindvriendelijk Eemsdelta.
Actieplan 2020
Naar aanleiding van een evaluatie in het bestuur en met de vrijwilligers is voor 2020 een
Actieplan opgesteld met o.a. de volgende punten:
- werving van meer sponsoren,
- grotere naamsbekendheid zodat nog meer mensen uit de doelgroep gebruik kunnen
maken van Kledingbank Maxima,
- werving van nieuwe vrijwilligers en het beschikbaar stellen van stageplekken en
snuffelstages aan scholieren/studenten en statushouders,
- actievere deelname aan netwerkbijeenkomsten om gezamenlijk actie te kunnen
ondernemen in (kinder)armoede en eenzaamheid,
- het plaatsen van extra kledingbakken om nog meer kwalitatief goede kleding te kunnen
ophalen,
- het in gezamenlijkheid met de gemeente Eemsdelta vinden van een geschikt
onderkomen voor de kledingbank als De Molenberg in 2021 zal worden gesloopt.

-

Tijdens de totstandkoming van dit jaarverslag werden we getroffen door een
coronapandemie. Wij verwachten dat het aantal minima door hogere werkloosheid in
2020 alleen maar zal toenemen en zullen alle zeilen bijzetten om kwalitatief goede
kleding in te kopen en in te zamelen, zodat we aan een toenemende vraag kunnen
voldoen.

Exploitatierekening 2019

Expoitatierekening 2019
Ontvangsten:
Opbrengst Organisatie
Inkomsten Gebouw
Subsidies Gemeenten
Donaties / Giften
Opbrengst acties
Verkoop 'overtollige' kleding
Overige opbrengsten
TOTAAL ONTVANGSTEN

19.181,27
77,22
409,75
2.546,04
0,00
22.214,28

Uitgaven:
Kosten Organisatie
Kosten huisvesting
Kosten bedrijfsvoering
Kosten acties / evenementen
Overige kosten
Inkoop kleding
TOTAAL UITGAVEN
EXPLOITATIE RESULTAAT

262,85
15.474,14
2.420,60

1.892,40
20.049,99
2.164,29

Balans per 31-12-2019:
Financiële reserve per 31-12-2019 € 4796,37
Waarvan € 2900,00 wordt gereserveerd voor Verhuiskosten 2021.
Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima Delfzijl eind 2019
Hanneke Kamps, voorzitter; Monique Kits, secretaris; Meindert Smit, penningmeester; Jeremy
Bernardus, lid.
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