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Maxima Delfzijl
Kledingbank Maxima Delfzijl is een modewinkel zonder kassa voor gezinnen met een
bijstandsuitkering of een laag inkomen tot 110% van de bijstand. In de winkel hangt nieuwe
kleding, ontvangen van winkels of aangekocht, naast gebruikte kleding van particulieren.
De kwaliteit van deze kleding moet als nieuw zijn, gangbaar en er mag niets aan mankeren.
Maxima Delfzijl is voor inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum (sinds 1
januari 2021 opgegaan in de gemeente Eemsdelta) 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. In de
maanden februari, juli en augustus is de winkel gesloten vanwege collectiewisseling en
vakantie van de vrijwilligers. 22 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.
Stichting kledingbanken Maxima provincie Groningen
In de provincie Groningen zijn zeven Kledingbanken vanuit eenzelfde concept opgericht
(Groningen, Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl, Het Hogeland en Westerkwartier).
Om de krachten te bundelen en samen activiteiten te ontplooien, werd op 17 juli 2020 de
Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen opgericht. Dit geeft veel voordelen door
o.a. naamsbekendheid, verwerving subsidies en logistiek. Daarnaast werd onder meer
gezamenlijk een nieuwe bestelbus aangeschaft, er werd een logistiek centrum ingericht voor
de tijdelijke opslag van kleding gedurende de seizoenen en overtollige kleding werd bij iedere
Maxima opgehaald en naar een kleding verwerkend bedrijf gebracht.
Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door de voorzitters van de zeven lokale
kledingbanken Maxima, aangevuld met een externe voorzitter en penningmeester.
Iedere Maxima heeft een apart bestuur in een eigen stichting.
Maxima meer dan alleen kledingbank
Veel bezoekers aan Maxima voelen zich door het hebben van kwalitatief goede kleding meer
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zelfbewust. 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. Regelmatig lopen mensen stage bij Maxima of vinden er
tijdelijk werk in het kader van een re-integratie traject (2020: 3).
Duurzaamheid
Doordat Kledingbank Maxima Delfzijl kleding een nieuw leven geeft, en dus voorkomt dat
kleding bij het afval belandt, wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan
duurzaamheid. Zo kunnen inwoners van de gemeente Eemsdelta en omstreken hun kleding
inleveren bij Maxima in de winkel of in één van de inzamelbakken. Doordat alle Maxima
locaties kleding inzamelen wordt wekelijks in de provincie Groningen 4000 kg kleding
ingezameld die opnieuw gebruikt kan worden. De bijdrage die Kledingbank Maxima levert aan
duurzaamheid wordt gewaardeerd zoals blijkt uit de duurzame 100 van Trouw waarin
Kledingbank Maxima in 2019 op de 53e plek stond en in 2020 op de 58e plek. Hiernaast zorgt
de afname van het aantal kledingstukken die tussen het afval belandt ervoor dat hogere
verwerkingskosten voor de gemeenten voorkomen worden.
Afname aantal bezoekers door Corona
Begin januari werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het Covid-19 virus. In
Nederland werd vanaf maart een intelligente lockdown afgekondigd en sloten wij onze deuren,
om de veiligheid van onze vrijwilligers en bezoekers te kunnen waarborgen.
In juni openden we weer voorzichtig onze deuren met aangepaste tijden, uitsluitend op
afspraak en met de bekende veiligheidsmaatregelen tegen Corona.
Op 1 september startte de herfst- en wintercollectie. In oktober en november werden er van
overheidswege gedeeltelijke lockdowns afgekondigd en op 15 december kwam er een volledige
lockdown. Dit had tot gevolg dat we per saldo slechts 4,5 maand open konden zijn, terwijl dat
normaal gesproken 9 maanden zijn.
In 2020 konden we daarom beduidend minder bezoekers verwelkomen bij Maxima door de
uitbraak van de Coronapandemie (in totaal 1319 bezoekers en werden er 7353 kledingstukken
uitgedeeld).
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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. 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.
Subsidies en giften
Verder ontvingen we subsidie van de gemeente Eemsdelta en de voormalige gemeente Ten

2

Boer en giften van Provincie Groningen, Leefbaarheidsfonds, Rabobank Clubsupport en
Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen.
Samenwerking gemeenten en instanties
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen Werkplein Fivelingo, Volkskredietbank Appingedam,
Humanitas, SWD Delfzijl, Stichting Leergeld en Voedselbank Appingedam/Delfzijl. 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, waarmee Maxima onder één dak is gehuisvest, 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.
Realisatie beleidsvoornemens vanuit Actieplan 2019
- Werving van meer sponsoren: voor de werving van meer sponsoren wordt gebruik
gemaakt van het Maxima netwerk. In 2020 heeft Kledingbank Maxima Delfzijl niet veel
aandacht kunnen besteden aan sponsoring vanwege het op orde brengen van de
interne organisatie en COVID 19.
- Grotere naamsbekendheid: in 2020 werden er zowel bij de Albert Heijn Loppersum als
wel bij de Jumbo aan de Jachtlaan in Delfzijl statiegeld acties gehouden waardoor
Maxima meer naamsbekendheid krijgt. Ook is contact gezocht met het UWV. Verder is
er een nieuwe folder gerealiseerd en werd er gebruik gemaakt van Facebook en
Instagram om Maxima meer onder de aandacht van de inwoners van de deelnemende
gemeenten te brengen.
- Werving van nieuwe vrijwilligers en het beschikbaar stellen van stageplekken en
snuffelstages aan scholieren/studenten en statushouders: de groep vrijwilligers is in
2020 uitgebreid. KMD heeft 2 stageplaatsen vervuld, die echter door COVID 19 beperkt
konden worden uitgevoerd.
- Actievere deelname aan netwerkbijeenkomsten om gezamenlijk actie te kunnen
ondernemen in (kinder)armoede en eenzaamheid: in Delfzijl nemen we tevens deel in
het Netwerk Armoede en bezoeken we regelmatig bijeenkomsten zoals het Kenniscafé
en Kindvriendelijk Eemsdelta.
- Plaatsen van extra kledingbakken om nog meer kwalitatief goede kleding te kunnen
ophalen: Er zijn 3 kledingbakken extra besteld. Eén daarvan is geplaatst in de
bibliotheek van Delfzijl en één bij Landgoed DeCamping in ’t Zandt. Voor Loppersum
zijn we nog op zoek naar een goede plaats.
- Het in gezamenlijkheid met de gemeente Eemsdelta vinden van een geschikt
onderkomen voor de kledingbank als De Molenberg in 2021 zal worden gesloopt: Hierin
is nog weinig voortgang geboekt.
- Alle zeilen bijzetten om kwalitatief goede kleding in te kopen en in te zamelen: dit is
een continu proces en wordt door deelneming in de Stichting Gezamenlijke
Kledingbanken provincie Groningen zeer voortvarend opgepakt, zodat we hopen aan
een toenemende vraag te kunnen voldoen.
Doelstellingen 2021
- Werving van meer sponsoren
- Grotere naamsbekendheid
- Nieuwe locatie voor Maxima Delfzijl
- Continuïteit bestuur en leiding winkel
- Realisatie installatie Office 365 en samen werken in de Cloud (in Maxima
samenwerkingsverband)
- Verbetering van het klantensysteem (in Maxima samenwerkingsverband)
- Realisatie van een voorraad beheerssysteem (in Maxima samenwerkingsverband)
Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima Delfzijl eind 2020
Hanneke Kamps, voorzitter; Monique Kits, secretaris; Meindert Smit, penningmeester; Jeremy
Bernardus, lid en Lidy van ’t Westeinde, lid.
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