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Jaarverslag Kledingbank Maxima Het Hogeland 2018 
Op 5 februari 2019 sloot Maxima haar deuren voor de 
collectiewisseling van de herfst/wintercollectie naar de 
voorjaars/zomercollectie. Van september 2018 tot februari 2019 
werd de herfst/wintercollectie uitgegeven.  Vanaf 5 maart 2019 hangt 
de voorjaars/zomercollectie weer klaar. 

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.  

 

 
 

Vrijwilligers 
Er zijn werkoverleggen met vrijwilligers gevoerd. Voorstellen werden besproken en verbeteringen 
doorgevoerd. Op dit moment zijn er 34 vrijwilligers actief als sorteerder, winkelhulp, bedrijfsleider, 
chauffeur en bestuur. Vrijwilligers kunnen zeer beperkt een tegemoetkoming in de reiskosten 
declareren. Helaas stelt gemeente Het Hogeland hiervoor geen geld beschikbaar.  Vrijwilligers 
kunnen re-integreren in de winkel onder begeleiding. Een van de successen is dat 2 vrijwilligers 
inmiddels ook daadwerkelijk een baan gevonden hebben. 

Maxima 
HET HOGELAND 

 

www.kledingbankmaxima.nl 
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Samenwerkingsverband. 
Het samenwerkingsverband organiseerde de gezamenlijke opslag van kleding in Sappemeer. 
Daarnaast ook het afvoeren van afgekeurde kleding naar Sympany en de pr-materialen. 

Informatieavonden 
Er zijn informatieavonden voor hulpverlenende instanties, kerken en particulieren gehouden. We 
hebben ons gepresenteerd als partners in bestrijding van armoede en samenwerking gezocht en 
benadrukt. 

Kinderuitjes 
Het kinderuitje Doezoo was een succes ondanks het lage aantal opgaven. 

Financiën 
Graag verwijs ik naar het financiële jaarverslag 2018 welke binnenkort op de website wordt 
geplaatst. De Gemeente Het Hogeland betaalt de huur en energiekosten. De exploitatiekosten van de 
winkel worden gedekt door de verkoop van afgekeurde kleding. Van een aantal kerken is een gift 
ontvangen. De financiën en controle zijn ondergebracht bij Kantoor Vreugdenhil  (Uithuizermeeden). 
Voor 2019 zullen alle giften gelabeld gaan worden om inzichtelijk te hebben wat er met de giften 
gedaan wordt. 
 

Op peil houden nieuwe kleding 
Maxima heeft nieuwe kleding en gebruikte kleding, wat niet van nieuw te onderscheiden is. Om het 
evenwicht op peil te houden is er ook nieuwe kleding nodig. D.m.v. de Klijnsma-gelden is nieuwe 
kleding aangeschaft (ondergoed t/m 18 jaar). Dit zal ook in 2019 het geval zijn. 
 

PR 
Het zwaartepunt van (snel) informatie delen ligt bij facebook. Dit werkt goed, ziet er goed en 
verzorgd uit. De vernieuwde website is bedoeld voor achtergrondinformatie. Er zijn folders 
beschikbaar en een PowerPoint.  

Ook is er een animatiefilm beschikbaar. Vanaf  maart 2019 willen we de PR een boost geven. 
Hiervoor is een plan geschreven. 

Dress for success 
Goed gekleed naar een baan 
In Winsum wordt doorverwezen naar Dress for Success 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. Het slagingspercentage ligt op 75%. 
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Vervoer 
Maxima heeft de beschikking  over een personenbus 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 middels het OV. Op 
vrijdag wordt een combinatierit gereden, zodat cliënten ook naar de Voedselbank kunnen. Er is in 
2019 een proef gehouden waarbij de personenbus duidelijk in Leens en Uithuizen stond als PR en om 
klanten te kunnen vervoeren. Hier werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarom gaan we vanaf 
maart 2019 weer op aanvraag rijden. In de maand februari, wanneer Maxima gesloten is voor de 
collectiewisseling, heeft de personenbus niet gereden. De Voedselbank heeft zelf vervoer verzorgd 
voor haar cliënten. 
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Plannen 2019 
Het zoeken van kledinginzamelpunten in voormalige gemeenten De Marne, Eemsmond en Bedum 

PR upgraden 

NL doet maart 2019 

Kledinginzameling scholen organiseren 

Actie organiseren om exploitatiekosten personenbus 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 en Hilda Koenes. 
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Onderstaand overzicht laat het totaal aan klanten zien. 

Globaal gezegd is in het begin van 2018 het aantal bezoekers teruggelopen. Echter vanaf het 
winterseizoen lopen de aantallen weer op. Daardoor is het aantal in 2018 ongeveer gelijk gebleven 
aan 2017. Het aantal kinderen is gestegen. Hier ligt een relatie met het aangeschafte nieuwe 
ondergoed. 

 

     
  2017 

(1) 
2017 
(2) 

2018 
(1) 

2018 
(2) 

Marne 119 130 95 155 
Eemsmond 160 207 171 217 
Winsum 123 161 150 156 
Loppersum 0 7 4 19 
Bedum 120 117 105 127 
Totaal 528 622 525 674 
Kinderen 161 212 189 245 
 

Eind 2018 is geprobeerd een onderzoek te starten naar de vraag waarom mensen geen gebruik 
maken van de regelingen waaronder de Kledingbank. Dit is niet gelukt. Inmiddels is een contact 
gelegd met een opleidingsinstituut om het onderzoek in 2019 te kunnen starten. 

Volgens opgave maakt ongeveer 50% van de doelgroep (tot 120% van de bijstand) gebruik van de 
regelingen en van Maxima. 


