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1000 bezoekers minder door corona 

In verband met de afgekondigde lockdown waren de kledingbanken Maxima in januari 

gesloten. Echter, op 21 januari sprak de Tweede Kamer unaniem uit dat kledingbanken in 

een grote behoefte van veel Nederlanders voorzien en evenals voedselbanken essentieel 

zijn, vergelijkbaar met bijv. een supermarkt. Minister De Jonge nam deze motie over.  

Kort daarna openden de kledingbanken Maxima weer hun deuren met in achtneming van 

de regels. Omdat niet alle vrijwilligers in deze tijd weer actief wilden worden was er 

meestal sprake van een tijdslot en winkelen op afspraak. Langzamerhand versoepelden 

de landelijke coronaregels en werd de situatie meer genormaliseerd. 

Het aantal bezoekers is in 2021 teruggelopen van ongeveer 7000 naar ongeveer 6000. 

Mensen zijn voorzichtig en komen minder de deur uit en het maken van een afspraak 

vormt een belemmering. Het aantal vrijwilligers daalde door corona van 250 tot 230. 

 

 

Veel nieuwe kinderkleding 

Kinderen verdienen een goede start in het leven en zeker op school. Het dragen van 

gangbare hedendaagse kleding is daarbij van groot belang.  

Kledingbank Maxima is partner van de landelijke Alliantie Kinderarmoede.  

Doel is dat er in 2030 geen kinderarmoede meer is. Als partner doe je een belofte om 

kinderarmoede te bestrijden. De belofte van Kledingbank Maxima is om elk jaar aan 

kinderen uit de provincie Groningen nieuwe kleding te verstrekken.  

Daarom worden er jaarlijks veel fondsen aangeschreven.  

Er werd liefst € 47.660,-. ontvangen voor de aanschaf van nieuwe kinderkleding voor de 

voorjaars-/zomer collectie en voor de najaars-/wintercollectie in 2021. 

Per seizoen komen ongeveer 2500 0-18-jarigen met hun ouders winkelen bij Maxima.  

Grote dank aan de sponsors: SCI Groningen, Emmaplein Foundation Groningen, RIKI 

Stichting, Armoede Fonds, Dioraphte, Johanna Donk-Grote Stichting, Haëlla Stichting, 

Provinciale Diaconie Groningen/Drenthe, Newthex en een anonieme sponsor. 

Kinderen en hun ouders zijn ontzettend blij als ze nieuwe kleding kunnen uitkiezen! 

 

 
 

Winteractie kinderkleding 

Na een noodkreet in november doneerden veel particulieren winterkleding voor kinderen. 

Ook kwam er geld voor nieuwe winterkleding binnen van SCI Groningen, het Armoede 

Fonds en van particulieren. Voor een bedrag van € 12.252,- kon nieuwe winterkleding en 

ondergoed voor kinderen worden aangeschaft.  Veel dank! 
    

 



3 

 

Veel kleding kreeg een tweede leven 

Wekelijks brachten particulieren gemiddeld 4000 kg kleding naar de kledingbanken 

Maxima. Daarvan heeft ongeveer 50% winkelkwaliteit en krijgt een tweede leven bij 

Maxima. De overige kleding gaat naar een kleding verwerkend bedrijf en wordt duurzaam 

verwerkt. De 150.000 kg kleding die jaarlijks door de kledingbanken Maxima wordt 

verwerkt, levert een besparing op van 500.000 kg CO2. In 2019 en 2020 stond 

Kledingbank Maxima op resp. plaats 53 en 58 in de Duurzame 100 van Nederland.  

 

 

Nieuwe kleding ontvangen 

De kledingbanken Maxima ontvingen van de volgende bedrijven in 2021 restpartijen 

nieuwe kleding en schoenen: 

ANWB, Scapino, Keen Europe Footwear, Profeel Mammacare en Bruidsmode Marieke. 

Alle bedrijven hartelijk dank voor de donatie! 

De kledingbanken Maxima ontvingen van de Belastingdienst een ANBI.  

Donateurs kunnen de waarde van hun donatie aan Maxima fiscaal verrekenen. 

 

 

Maxima bruidsmode 
 

 
 

Op 8 oktober opende gedeputeerde dhr. Tjeerd van Dekken Maxima bruidsmode.  

Op initiatief van dhr. Van Dekken is er ook een actie gestart voor kleding voor de 

bruidegom. Maxima bruidsmode werd mogelijk gemaakt door de schenking van een 

collectie van 30 prachtige eigentijdse bruidsjurken door een bruidsmodezaak uit 

Vroomshoop. RTV Noord radio en TV en OOG TV brachten de opening op tv en ook het 

Dagblad vh Noorden besteedde aandacht aan de opening.  

Op de foto staan de vier modellen die bij de opening elk twee jurken showden met in het 

midden coördinator van Maxima bruidsmode Eva Bos. Bij iedere Maxima wordt Maxima 

bruidsmode onder de aandacht gebracht. 
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Beha’s en badkleding voor vrouwen met een borstprothese 

Van Profeel Mammacare in Glimmen, een speciaalzaak voor vrouwen met een 

borstprothese, ontvangen de kledingbanken Maxima beha’s en badkleding.  

Deze zijn centraal opgeslagen bij Maxima Sappemeer. Bij iedere Maxima wordt deze 

kleding onder de aandacht gebracht en kan een bestelling worden gedaan met opgave 

van maten. Na een week wordt de bestelling afgeleverd en kan er op afspraak rustig 

worden gepast. Anita Grave coördineert de organisatie. 

 

 

Babydozen 

Van de Stichting Babyspullen uit Heerhugowaard ontvangen de Kledingbanken Maxima 

babydozen voor jongens en meisjes. Er is een babybox bij de geboorte en een als de 

baby ongeveer 4 maanden oud is. 

 

 

Armoedefonds helpt 

De landelijke Stichting Armoedefonds ondersteunt organisaties die zich inzetten om 

armoede te bestrijden. In 2021 hielp het Armoede Fonds de kledingbanken Maxima met: 

. gratis mondkapjes; 

. gratis sneltesten; 

. menstruatieproducten; 

. schoolspullenpassen ter waarde van € 50,- voor kinderen van 12 jaar die naar het 

  voortgezet onderwijs gaan; 

. de opzet van een onlinecollecte en verdubbeling van de opbrengst: € 1200,- extra! 

 

 

Maxima helpt Afghaanse vluchtelingen 
 

 
 

In augustus werden 500 Afghaanse vluchtelingen opgevangen in de Willem Lodewijk 

kazerne bij Zoutkamp. Kledingbank Maxima werkte samen met het Rode Kruis en 

ondersteunde door veel kleding te bezorgen. Het Rode Kruis gaf aan dat er een groot 

tekort was aan ondergoed en aan badslippers. 

Met hulp van het Kansfonds konden 2500 stuks ondergoed worden gekocht; voor 

iedereen 5 stuks. Met hulp van Gasterra konden 500 badslippers worden gekocht.  

Alles in verschillende maten voor vrouwen, mannen en kinderen.  
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Markt bij Maxima  

Voor de zomer organiseerden de Maxima’s Het Hogeland en Westerkwartier een grote 

markt voor de bezoekers. Men kon “in de uitverkoop” gratis extra kleding uitkiezen. 

Bij beide Maxima’s kwamen zo’n 100 bezoekers. Veel bestaande klanten kwamen een 

kijkje nemen en namen kleding mee. Er werden ook nieuwe klanten ingeschreven die 

werden uitgenodigd om met een kledingkaart in de winkel te komen shoppen 

Een heel geslaagde en gezellige dag voor bezoekers en voor de vrijwilligers in winkel en 

bestuur. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 

 
Markt bij Maxima Westerkwartier 

 

 

Kledinginzamelacties 

Alle kledingbanken Maxima deden ook in 2021 hun best om mooie kleding in te zamelen. 

Scholen, kerken en bedrijven werden benaderd en hielpen mee om kleding in te zamelen. 

Soms gebeurde dat ook spontaan. 

Op de onderstaande foto toont een school in Veendam trots de kleding voor Maxima. 
 

 

 

 

Sponsors van de bestelbus      Alle sponsors hartelijk dank! 

Oranje Fonds, Kansfonds, Garage Harmeier Hoogezand, Dekens Groep Sappemeer,  

ESKA Sappemeer, Bosma en Schuur Hoogezand, Scheffers Advocatuur Hoogezand,  

Jager Sappemeer, Autocleaning Zuidema Sappemeer, Jumbo Hoogezand-Sappemeer, 

Benny De Jonge Autoschade Sappemeer, A&S Vancare Kolham, Wilts Veilig Vlagtwedde, 

JUMBO Hoogezand-Sappemeer, TTC Trainingen & Certificering Kolham. 
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Beleidsvoornemens voor 2021 

 

 

 
Maximadag op 14 mei 2022 
Zaterdag 14 mei is er Maximadag bij alle zeven 

kledingbanken van 11.00 tot 16.00 uur.  

Een feestelijke open dag met bekende 

Groningers die bol staat van de activiteiten, 

onder andere: rondleiding in winkel en 

magazijn, een uitdeelmarkt voor de doelgroep, 

kraampjes met (gezond) eten, kunstenaars, 

springkussens, verlotingen, modeshow 

kinderkleding, stylist en kapper, muziek, teken- 

en gedichtenwedstrijd voor kinderen. 

 

Meer bezoekers voor Maxima 

In coronatijd liep het aantal bezoekers met ongeveer 1000 terug tot 6000. 

Er worden acties ondernomen om na coronatijd het aantal bezoekers weer op peil te 

krijgen. Denk hierbij aan brieven/mails die via de gemeente bij de doelgroep komen, een 

actie via de social media en publicaties in de pers. De Maximadag komt volop in beeld. 
 

Sponsors voor nieuwe kinderkleding voor 2022 

We hebben in de afgelopen jaren steeds gezien hoe enorm blij we 2500 kinderen en hun 

ouders maken met nieuwe coole kinderkleding. Voor de vijfde keer worden voor het jaar 

2022 veel sponsoren benaderd. Het streefbedrag is € 50.000,-   
 

Project RE-X 

Een werkgroep onderzoekt of overtollige kleding duurzaam verwerkt kan worden in 

producten. Er zijn ontwerpen gemaakt van pannenlappen, placemats en een toilettas.  

De volgende stap is het verkrijgen van basismateriaal uit de overtollige kleding. 
 

GROFF (Groningen Fair Fashion), Alfa College en Maxima 

Studenten MBO van het Alfa College gaan “faire” kleding voor 12-18-jarigen ontwerpen 

voor Maxima, Ook geven ze interieuradviezen aan Maxima Stad en aan Maxima Delfzijl.  
 

Provinciaal Project Kansen voor kinderen 

Er is 5 miljoen subsidie verleend voor het TOUKOMST-project “Kansen voor kinderen”. 

Kledingbank Maxima was een van de initiatiefnemers; er is geld om vanaf 2022 500 

gezinnen met kinderen in Groningen specifiek en meer persoonlijk te begeleiden. 

 

Samenstelling bestuur 

Anja Brink, voorzitter Maxima Sappemeer; Hanneke Kamps, voorzitter Maxima Delfzijl, 

Maria Blom, voorzitter Maxima Stad; Martin Menger, voorzitter Maxima Winschoten; 

Lub Snijder, voorzitter Maxima Het Hogeland; Gherie ter Stege, voorzitter Maxima 

Veendam; Arie Noordhof, voorzitter Maxima Westerkwartier; Gerda van Veen 

secretaris/penningmeester en Henk Slagter, voorzitter. 
 

N.B.  Twee bestuursleden van Maxima Het Hogeland kregen in 2021 een lintje:  

voorzitter Lub Snijder en penningmeester Gaatze Tol werden resp. ridder en lid  

in de orde van Oranje Nassau.   

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, 

graag een mail naar contact@kledingbankmaxima.nl 

mailto:contact@kledingbankmaxima.nl

