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Jaarverslag Kledingbank Maxima Het Hogeland  

Op 1 maart 2017 opende Maxima haar deuren. In het eerste half jaar, 

van maart t/m augustus) werd de zomercollectie uitgegeven.  De 

opstart verliep voorspoedig. De werving van vrijwilligers was nog in 

volle gang tot de zomervakantie. Vanaf 5 september was de 

wintercollectie beschikbaar tot 1 februari 2018. Momenteel is de 

inrichting van de voorjaar, zomer collectie 2018 gereed. 

Klanten 

Kledingbank Maxima Het Hogeland is er voor mensen met een laag inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm. Een van de succesfactoren is dat er ruimschoots persoonlijke aandacht besteed wordt 

aan de klant. De koffietafel is een succes. De beleving is dat het een echte winkel is, ruime aandacht 

en tijd voor de klant. Opbeurende slogans ontbreken niet in de paskamers. De chauffeurs van de bus 

zijn representatief en behulpzaam bij het halen en brengen van de klanten. Bij de Voedselbank wordt 

positief gekeken naar de samenwerking met Maxima.  
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Vrijwilligers 

Er zijn werkoverleggen met vrijwilligers gevoerd. Voorstellen werden besproken en  verbeteringen 

doorgevoerd. Op dit moment zijn er 38 vrijwilligers actief als sorteerder, winkelhulp, bedrijfsleider, 

chauffeur en bestuur. Vrijwilligers kunnen zeer beperkt een tegemoetkoming in de reiskosten 

declareren. Helaas stellen de BMWE gemeenten hiervoor geen geld beschikbaar.  Vrijwilligers 

kunnen re-integreren in de winkel onder begeleiding. Een van de successen is dat 3 vrijwilligers 

inmiddels ook daadwerkelijk een baan gevonden hebben. 

Samenwerkingsverband. 

Op 1 september 2017 bestond het samenwerkingsverband 5 jaar. Er is een dag georganiseerd 

waarop alle vrijwilligers van alle Maximawinkels in elkaars keuken konden kijken. Afsluitend was in 

Zuidbroek een aantal workshops georganiseerd met een afsluitend buffet. 

Informatieavonden  

Er zijn twee informatieavonden voor hulpverlenende instanties gehouden. 

Ook kerken zijn op uitnodiging op bezoek geweest. We hebben ons gepresenteerd als partners in 

bestrijding van armoede en samenwerking gezocht en benadrukt. 

Financiën 

Graag verwijs ik naar het financiële jaarverslag 2017 welke binnenkort op de website wordt 

geplaatst. De BMWE gemeenten betalen de huur en grotendeels de energiekosten. De 

exploitatiekosten van de winkel worden gedekt door de verkoop van afgekeurde kleding. Van een 

aantal kerken is inmiddels een toezegging en een gift ontvangen. 

PR 

Het zwaartepunt van (snel) informatie delen ligt bij facebook. Dit werkt goed, ziet er goed en 

verzorgd uit. De website is bedoeld voor achtergrondinformatie. Er zijn folders beschikbaar en een 

PowerPoint. Het bestuur is 2 maal bij ondernemers (kleding en schoenenwinkels) op bezoek 

geweest. 

Ook is een animatiefilm beschikbaar. Vanaf de opening in maart 2018 willen we de PR een boost 

geven. 

Dress for success 
Goed gekleed naar een baan 
In Winsum wordt doorverwezen naar Dress for Succes welke in Hoogezand gevestigd is. 
 
Dress for Success is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen die onvoldoende financiële 
middelen hebben om zich passend te kleden voor 
een sollicitatie- of acquisitiegesprek. Bij Kledingbank 
Maxima helpen wij klanten bij het samenstellen van 
een nieuwe outfit: deze moet zowel bij de functie 
als bij persoon passen. Zo zorgen we er samen voor 
dat de klant representatief op de presentatie of sollicitatiegesprek verschijnt en de kans op een 
goede eerste indruk niet hoeft te missen. 
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Vervoer 

Maxima heeft sinds het najaar 2017 de beschikking gekregen over een bus welke ingezet wordt om 

klanten van en naar de winkel te brengen. Er is weliswaar OV in de regio, echter mensen op of onder 

de armoedegrens met een leefgeld van 40,= per week kunnen de OV kosten niet betalen. Bovendien 

is het verzorgingsgebied uitgestrekt en niet alle woongemeenschappen zijn bereikbaar. Met name 

landelijke sponsoren begrijpen dit probleem en hebben geld geschonken waar de bus van 

aangeschaft is. Het Oranjefonds, Brentano Stichting des ouderdoms, Olga Helderingfonds en het 

Kansfonds. De exploitatie van de bus is voor 2018 niet gedekt. Gemeenten hebben definitief laten 

weten hier niet aan bij te willen dragen. Om deze reden is een subsidie aangevraagd bij het 

Mamamini Noodfonds. In het voorjaar van 2018 zal duidelijk worden of dit resulteert in een positief 

resultaat. 
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De bus rijdt dinsdag, woensdag en donderdag door de BMWE 

gemeenten. Op vrijdag is een combinatierit mogelijk met de 

Voedselbank. Hier wordt gretig en dankbaar gebruik van 

gemaakt. Er is een nauwe samenwerking met de Voedselbank 

uit ontstaan. In de periode waarin de winkel gesloten is 

vanwege collectiewisseling, rijdt de bus exclusief voor de 

Voedselbank. 

 

Klijnsma-gelden 

Alle Maxima,s hebben subsidie ontvangen waarvan ondergoed voor kinderen (0-18 jaar) voor 

aangeschaft wordt. Voor Maxima Winsum betekent in 2017-2018 een forse inkoop en uitgifte van 

ondergoed. 

 

Plannen 2018 

Het zoeken van kledinginzamelpunten in De Marne, Eemsmond en Bedum 

PR upgraden 

Nl Doet maart 2018 

Bestrating herstellen 

Grote kledinginzameling scholen organiseren 

Actie organiseren om exploitatiekosten bus te dekken 

 

 

Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland 

Lub Snijder, voorzitter 

Gaatze Tol, penningmeester 

Ina Laan, secretariaat 

Annetta Vink, pr 

Yke de Jong, vrijwilligerszaken 

 

Bedrijfsleiders 

Margreet van Oosten, Hilda Koenes en Marchien van Dijken. 
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In onderstaande weergaves het overzicht van september 2017 t/m februari 2018 
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