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Oprichting Stichting kledingbanken Maxima provincie Groningen
In het jaar 2014, toen het aantal kledingbanken Maxima steeg van één naar drie, werd
het Samenwerkingsverband Maxima opgericht. De voorzitters van de kledingbanken
Maxima in Sappemeer, Veendam en Winschoten stelden het Concept Maxima op.
Dit is de basis voor de organisatie van de huidige zeven Maxima’s. Daarnaast werd onder
meer gezamenlijk een nieuwe bestelbus aangeschaft, er werd een logistiek centrum
ingericht en overtollige kleding werd bij iedere Maxima opgehaald en naar een kleding
verwerkend bedrijf gebracht.
Dit Samenwerkingsverband had echter geen juridische status. Dat begon steeds meer te
knellen o.a. bij de aanvraag voor gezamenlijke subsidies.
Op 17 juli 2020 werd daarom de Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen
opgericht door mr. J. van der Ploeg van Notariaat Slochteren. Hier zijn alle
Stichtingen Maxima kosteloos opgericht.

In het bestuur van de nieuwe stichting zitten 9 leden: de voorzitters van de zeven lokale
kledingbanken Maxima, aangevuld met een externe voorzitter en penningmeester.
Alleen de 7 voorzitters hebben stemrecht in de vergadering. De besluitvorming ligt aan
de basis.
De stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning aan de 7 lokale stichtingen
kledingbank Maxima in de provincie Groningen, door onder meer:
. overleg tussen de besturen van de kledingbanken Maxima,
. informatieverschaffing aan de besturen van de kledingbanken Maxima,
. het verkrijgen van subsidies,
. streven naar samenwerking met andere organisaties.
De stichting met de lange naam wordt intern Maxima Netwerk genoemd.

Jaarverslag Maxima Netwerk
Dit is het jaarverslag van de activiteiten van Maxima Netwerk ten behoeve van de lokale
kledingbanken Maxima. Iedere Maxima brengt een jaarverslag uit van de eigen
activiteiten.

Maxima Netwerk overleg
. Minimaal drie keer per jaar – op 27 januari, 3 juni en 7 september in 2020 - was er een
bestuursvergadering, waar de voorzitters elkaar ontmoetten en waar besluiten werden
genomen die in dit jaarverslag terug komen.
. Er is jaarlijks overleg tussen de bestuursleden vrijwilligerszaken. Op 17 februari werd
overlegd over onder andere het vrijwilligersbeleid, omgaan met vrijwilligers met een
beperking en het voeren van jaargesprekken.
. De penningmeesters hadden met elkaar overleg op 26 november. Er werden onder
meer vergelijkingen getrokken tussen de inkomsten van de verschillende Maxima’s en
afspraken gemaakt over stroomlijning van de financiële jaarrekeningen.
. In 2020 werd de werkgroep Nieuwe Inkomsten voor Maxima ingesteld om voorstellen te
Doen aan het bestuur. Dit omdat de inkomsten van de verkoop van overtollige kleding,
door een te groot aanbod van kleding op de internationale markten, sterk terug zijn
gelopen. Ontvingen we in begin 2020 nog 25 ct per kg., aan het eind van 2020 was dit
teruggelopen tot 3 ct per kg.
Deze werkgroep kwam drie keer bijeen en formuleerde de volgende voorstellen:
Voor de lokale Maxima’s: sluit een samenwerkingsconvenant met kerken in de regio die
ook armoede willen bestrijden; doe mee aan de statiegeldacties van Jumbo, AH en
Coop; doe mee aan de jaarlijkse RaboClubsupport actie en aan de ING actie “Help
Nederland vooruit”; verken de mogelijkheid van een leer- en werkproject of van een of
meer participatiebanen of -plaatsen.
Voor de gezamenlijke Maxima’s werden de volgende voorstellen gedaan: Stel een
Ondersteuningsfonds in. Maak flyers voor notarissen: “Neem Maxima op in uw
testament”. Organiseer rond de verjaardag van koningin Maxima op 17 mei een
Maximadag met allerlei activiteiten voor publiciteit en inkomsten. Zijn er
mogelijkheden om van overtollige kleding gerecyclede producten te maken?
Hiertoe werd de werkgroep RE-X opgericht, die twee keer bijeen is geweest.

Maxima Veendam is verhuisd
In september betrok Maxima Veendam een nieuw pand. Samen met de Voedselbank
Veendam onder één dak in een voormalige supermarkt aan het Boven Oosterdiep 141.
Er is heel hard gewerkt door de vrijwilligers, het resultaat mag er zijn! Een prachtige
ruime en sfeervolle winkel. Na de coronaperiode zal de officiële opening plaatsvinden.

En toen kwam corona
Halverwege maart werd i.v.m. corona een lockdown afgekondigd. Ook de kledingbanken
Maxima met de voorjaar-/zomercollectie sloten hun deuren.
Dit duurde tot 1 juni; vijf van de zeven kledingbanken Maxima openden toen weer met
aangepaste tijden en met de bekende veiligheidsmaatregelen tegen corona.
Op 1 september openden alle Maxima’s met de herfst-/wintercollectie. Deels op afspraak
en met veiligheidsmaatregelen. Op 15 december kwam echter een tweede lockdown en
werd het jaar 2020 in mineur afgesloten. Helaas ook geen afsluitende feestelijke
bijeenkomsten met de vrijwilligers. Jaarlijks verzorgt een van de Maxima’s de
kerstattentie voor alle vrijwilligers in winkel en bestuur. Dit jaar was het de beurt van
Maxima Westerkwartier. Maximachocolade en een kaars werden bij de vrijwilligers
thuisbezorgd.
Door corona kwamen in 2020 minder bezoekers. In 2019 kwamen bijna 7000 bezoekers
naar de voorjaars-/zomercollectie en naar de najaar-/wintercollectie kleding. Dit jaar een
daling met 25% tot 5250 bezoekers.
Oorzaken zijn de sluiting door corona van een aantal maanden en de angst van mensen
voor besmetting om de deur uit te gaan.

Maxima Winschoten

Coronamaatregelen
Welke coronamaatregelen werden er getroffen?
Overal staat bij de ingang een tafel met handgel, tissues en een overzicht van de regels.
Er wordt regelmatig schoongemaakt met desinfecterende reinigingsmiddelen.
Er zijn lijnen of vakken getrokken bij de balie. Men kan verder vrij door de winkel lopen.
Bij enkele Maxima’s is een route door de winkel aangegeven. Ook dat werkt prima.
Er is een plexiglas scherm op de balie en overal staat aangegeven dat de anderhalve
meter in acht wordt genomen. De klanten hielden zich uitstekend aan de regels!
Nergens wordt koffie voor de klanten geschonken, de paskamers zijn buiten gebruik en
het toilet is alleen voor de vrijwilligers. Iedereen maakt na gebruik het toilet schoon.
Dankzij subsidies van het Kansfonds en van het Provinciaal bestuur van Groningen
konden alle benodigde voorzorgmaatregelen worden getroffen. Er kwamen subsidies voor
twee plexiglas preventieschermen op de balie voor iedere Maxima, handschoenen voor
de vrijwilligers, desinfecterende handgel, desinfecterende reinigingsmiddelen, papieren
zakdoekjes, tape voor belijning op de vloer en mondkapjes voor vrijwilligers en
bezoekers.

Nieuwe kinderkleding in 2020
De kledingbanken Maxima zijn 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 de kledingbanken Maxima is om elk jaar aan
kinderen uit de provincie Groningen nieuwe kleding te verstrekken. Daarom worden er
jaarlijks veel fondsen aangeschreven. In totaal werd er voor het jaar 2020 € 33.850,ontvangen, voor de kinderkleding in de voorjaars-/zomercollectie en in de najaars/wintercollectie. Het is prachtig om te zien hoe enthousiast kinderen en hun ouders
reageren als ze nieuwe kleding kunnen uitkiezen!

Nieuwe kleding ontvangen
De kledingbanken Maxima ontvingen van de volgende bedrijven in 2020 restpartijen
nieuwe kleding en schoenen:
. ANWB
. Scapino
. Keen Europe Footwear
. Amphora
. Profeel Mammacare
. Bruidsmode Marieke
Alle bedrijven hartelijk dank voor de donatie!
De kledingbanken Maxima hebben van de Belastingdienst een ANBI verkregen.
Donateurs kunnen de waarde van hun donatie aan Maxima fiscaal verrekenen.

Maxima Westerkwartier

Overtollige kleding
Wekelijks komt van particulieren ongeveer 4000 kg kleding binnen bij de Maxima’s.
In de winkels hangt nieuwe kleding, ontvangen van winkels, naast de gebruikte kleding
van particulieren. De kwaliteit van deze kleding moet als nieuw zijn, gangbaar en er mag
niets aan mankeren. Maxima is een modezaak, alleen zonder kassa.
Gemiddeld ongeveer 50% van de kleding die door particulieren wordt ingebracht voldoet
hieraan. Dat betekent dat er wekelijks dus ongeveer 2000 kg kleding ongeschikt is voor
Maxima. Deze kleding gaat naar een kleding verwerkend bedrijf.
In het jaar 2020 ging er kleding naar A&F in Leek en naar Meadtex in Drachten.

Logistiek Maxima
Er zijn 6 chauffeurs voor de bestelbus. Steeds wordt met 2 chauffeurs gereden.
Er zijn wekelijkse routes naar alle Maxima’s om overtollige kleding op te halen en naar
een kleding verwerkend bedrijf te brengen. Bij de wisseling van de kledingcollecties in
februari en in juli worden pallets kleding naar de centrale opslag in Sappemeer gereden
en voor een aantal maanden opgeslagen. De opgeslagen kleding van het nieuwe seizoen
wordt weer bij de Maxima’s terug bezorgd. Er worden uit winkels restpartijen nieuwe
kleding opgehaald en naar alle Maxima’s gebracht. Bij verhuizingen en in andere situaties
wordt aan de lokale Maxima’s ondersteuning geboden.
Bij BWRI in Sappemeer worden palletplaatsen gehuurd. Daarnaast is er voor tijdelijke
opslag een eigen container. In 2020 werd in totaal 20.252 km met de bestelbus afgelegd.

Maxima heeft meer
Maxima is een modezaak voor dames, heren, meisjes en jongens.
Kinderkleding is een speerpunt; daarom is er veel nieuwe kleding voor 0-18-jarigen.
Maar er is meer:
. Sollicitatiekleding: bij Dress for Success, onder één dak bij Maxima Sappemeer.
. Bruidsmode; in 2020 ontvingen we van een speciaalzaak 30 nieuwe bruidsjurken;
Op afspraak worden jurken gepast en door een coupeuse aangepast.
. Babyboxen voor jongens en meisjes van de Stichting Babyspullen. Er is een babybox bij
de geboorte en een als de baby ongeveer 4 maanden oud is.
. Beha’s en badkleding voor dames met een borstprothese; in 2020 ontvangen van een
speciaalzaak. Deze zijn centraal opgeslagen; bij iedere Maxima kan een bestelling
worden gedaan met opgave van maten. Na een week is de bestelling op voorraad en
kan er gepast worden.
Informatie over deze extra’s bij de balie van iedere Maxima!

Maxima Het Hogeland

Beleidsvoornemens voor 2021
Nieuwe kinderkleding voor 2020-2021
In 2020 is van fondsen liefst € 46.650,- ontvangen voor de aanschaf van nieuwe
kinderkleding in februari 2021 en in juli 2021.
Per seizoen komen 2300–2500 0-18-jarigen met hun ouders winkelen bij de Maxima’s.
Dat betekent dat er dus ongeveer € 20,- voor ieder kind in 2021 aan nieuwe kleding kan
worden ingekocht.
Grote dank aan de sponsors: SCI Groningen, Emmaplein Foundation Groningen, RIKI
Stichting, Armoede Fonds, Dioraphte, Johanna Donk-Grote Stichting en enkele anonieme
gevers.

Subsidieaanvragen aan fondsen voor 2021-2022
Vanaf maart 2021 zullen opnieuw verzoeken worden gedaan naar fondsen voor de
financiering van nieuwe kleding voor 0-18-jarigen in het seizoen 2021-2022.
Kledingbank Maxima wil graag weer voor het vierde jaar op rij nieuwe schoenen, jassen,
truien, broeken, t-shirts, ondergoed/lingerie en sportkleding beschikbaar stellen.

Meer bezoekers voor Maxima
In het jaar 2019 kwamen er zowel in de voorjaar/zomercollectie als in de
herfst/wintercollectie kleding ongeveer 7000 mensen winkelen bij Maxima.
In coronatijd is het aantal bezoekers, ook door sluiting, teruggelopen met ongeveer 25%.
Er worden acties ondernomen om na coronatijd het aantal bezoekers weer op peil te
krijgen. De kledingbanken zijn inmiddels door de Tweede Kamer beschouwd als een
essentiële voorziening; vergelijkbaar met supermarkten, groentezaken, bakkers e.d.

Kansen voor kinderen (uit gezinnen in armoede)
Als flankerend beleid bij de aardbevingsproblematiek heeft het Provinciaal Bestuur van
Groningen een bedrag van 100 miljoen euro ontvangen van het rijk.
Het Provinciaal Bestuur heeft de verdeling hiervan gelegd bij Toukomst.
In 2020 kon iedere Groninger bij Toukomst een project voordragen voor subsidie.
Kledingbank Maxima, CMO Stamm en Tinten Welzijn hebben het projectplan Kansen voor
kinderen ingediend. De Voedselbanken, Computerbanken, Stichtingen Leergeld en De
Vakantiebank zijn partners.
Er is door het panel met Groningers dat voor Toukomst de projecten beoordeelt een
bedrag van liefst vijf miljoen euro gereserveerd voor Kansen voor kinderen.
Het projectplan zal in het voorjaar startklaar moeten worden gemaakt door de partners.
Rond de zomer van 2021 nemen Provinciale Staten van Groningen het definitieve besluit
over de verdeling van 100 miljoen.

Overgang naar Office 365
De kledingbanken Maxima gaan in 2021 gebruik maken van Office 365 voor e-mail en
documentbeheer. Deze dienst is gratis voor non-profit organisaties als Maxima.
Dat betekent voor alle bestuursleden en bedrijfsleiders een persoonlijk e-mailadres en
gebruik van bestand- en samenwerktools zoals: Onedrive en Teams.

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.

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben,
graag een mail naar contact@kledingbankmaxima.nl

