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Samenwerken met Maxima is win-win 
 
 

 



KLEDINGBANK MAXIMA 
 
 
Wie zijn we  
Maxima is een vrijwilligersorganisatie van 5 kledingbanken in de 
provincie Groningen die inwoners met een laag inkomen elk seizoen 
voorzien van een gratis kledingpakket. De kleding is afkomstig van 
kledingbedrijven, mode- en schoenenzaken en van particulieren. 
Wat we concreet doen is nieuwe kleding en betere gedragen kleding 
en accessoires inzamelen, sorteren en presenteren in onze winkels.  
Maxima is er voor minima: mensen met een bijstandsuitkering of 
een inkomen juist boven de bijstandsnorm, zoals bijv. sommige 
ZZP'ers. Kledingbank Maxima is een particulier initiatief; alle 
werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Er werken 
voornamelijk mensen uit de doelgroep. Zij krijgen begeleiding.   
 
Wat hebben we bereikt 
Op 1 september 2012 opende de eerste Kledingbank Maxima (voor 
minima) in Sappemeer. Er kwamen al snel veel bezoekers, het 
concept sloeg aan. Dat leidde tot oprichting van kledingbanken 
Maxima in Veendam en Winschoten (2014). In 2016 openen 
Maxima’s in Delfzijl en Groningen. Maxima’s in Oostelijk Groningen 
en op het Hogeland zijn in voorbereiding. De stichtingen kledingbank 
Maxima maken deel uit van een samenwerkingsverband.  
Elke Maxima telt inmiddels tussen de 500 en 1200 klanten die ieder 
per seizoen zo’n 15 stuks kleding, accessoires, schoenen en een 
boek mogen uitkiezen. Kledingbanken bereiken de grootste groep 
armen in onze samenleving. 
 
Wat houdt ons bezig 
Armoede is de laatste jaren toegenomen en zal ook de komende 
jaren nog blijven. De Maxima’s worden steeds meer bekend en 
doorbreken het taboe op kleding- of voedselhulp. Om die groei op 
een effectieve manier op te vangen, willen we samenwerking met 
andere partners uitbreiden. Met hulpverlenende instanties die 
mensen naar Maxima verwijzen. Met lokale bedrijven die restpartijen 
kleding en schoenen schenken of Maxima aan andere benodigde 
spullen helpen. Met particulieren die de kledingbank hun betere 
gedragen kleding en accessoires aanbieden. Met groepen burgers 
die acties organiseren en Maxima als goed doel kiezen.  
 
Social return  
Veel bedrijven willen graag maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Door kleding in roulatie te houden werken zij met 
Kledingbank Maxima mee aan een duurzame samenleving. 
Bovendien profiteren mensen met een laag inkomen hiervan. 



   
 

 PARTNER VAN MAXIMA IS WIN-WIN 
 
 
Wie zijn al partner 
Gemeenten ondersteunen de kledingbanken door de jaarlijkse 
bekostiging van de huur- en energiekosten. De Provincie Groningen 
neemt de kosten voor logistiek voor haar rekening (bestelbus en 
opslag). Van het Oranje Fonds en het Skanfonds ontvingen de 
Maxima's  subsidies voor winkelinrichting, voor de aanschaf van een 
bestelbus en voor promotieactiviteiten. Inmiddels zijn al veel 
bedrijven in de provincie Groningen op de een of andere wijze 
partner van Maxima. Elke vestiging bouwt in de eigen regio aan een 
netwerk van verwijzers, toeleveranciers en sponsoren van 
evenementen en acties. Op www.kledingbankmaxima.nl staan bij 
elke Maxima de partners vermeld met logo en gegevens. 
 
Ook partner van Maxima worden? 
Wat kunt u voor Maxima doen?  
. kleding, schoenen, tassen of sieraden schenken; 
. iets schenken voor de inrichting van onze winkels; 
. een financiële actie ondersteunen; 
. een workshop geven aan de vrijwilligers van Maxima; 
. iets dat specifiek past bij uw bedrijf. 
 
 
Schenken levert voordeel op 
De Belastingdienst heeft de Stichting Kledingbank Maxima erkend 
als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Maxima is daarmee 
een officieel erkend goed doel. Dit betekent voor de donateurs een 
fiscaal voordeel! 
Wanneer u bijv. een restpartij kleding aan Maxima schenkt, kunt u 
de restwaarde hiervan als gift fiscaal verrekenen. Dat is meestal 
voordeliger dan wanneer de kleding voor weinig geld wordt verkocht 
aan een opkoper. Maxima geeft een ontvangstbevestiging van de 
restpartij. Het schenken van kleding of schoenen is daarmee een 
win-winsituatie voor beide partijen.  
 
 
Maak een afspraak 
We komen graag met u in contact. 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij één van 
de Maxima's. We kunnen ook bij u op bezoek komen om het 
partnerschap van Maxima toe te lichten! 
 
 



  KLEDINGBANKEN Maxima 

 

IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
 
  Maxima Sappemeer 
  Molenraai 1 
  Tel. 0648707204 
  voor Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren 
 
  Maxima Veendam 
  Transportweg 64 
  Tel. 0598-750602 
  voor Veendam, Menterwolde en Pekela 
 
  Maxima Winschoten 
  Mr. A.J. de Sitterstraat 10h 
  Tel. 0597-785630 
  voor Oldambt 
 
  Maxima Delfzijl 
  Oude Schans 23 
  Tel. 06-50436113 
  voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum 
 
  Maxima Stad 
  Oosterhamriklaan 91 
  Tel. 06-38188625 
  voor bezoekers van de Voedselbank Groningen  
 
  Maxima Het Hogeland 

De Werf 5 Winsum 
Tel. 06-13884839 
voor Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum 
 
Kledingbank Westerwolde wordt voorbereid 

 
  Zie ook www.kledingbankmaxima.nl 
  en klik door naar de Maxima in uw regio. 


