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1. Kledingbank Maxima 

 
In 2012 startte de eerste Kledingbank Maxima in Hoogezand-Sappemeer. Omdat veel 

mensen kwamen winkelen, werd ook in andere plaatsen in Groningen een Maxima 
gestart. In 2014 in Veendam en Winschoten, in 2016 in Delfzijl en Stad en in 2017 in 

Winsum: Maxima Het Hogeland. De gemeenten zien Maxima als partner in de bestrijding 

van armoede. Bij Maxima werken alleen vrijwilligers, in totaal ongeveer 200, de meesten 
ook uit de doelgroep: voor en door de doelgroep!  

Kledingbank Maxima bevordert duurzaamheid: kleding krijgt een tweede leven. 

Het Ministerie van Sociale Zaken verstrekte de Maxima's een subsidie van € 36.000,- 
voor de aanschaf van nieuw kinderondergoed en kinderspijkerbroeken in 2018-2019. 

De ANWB doneerde in april 2018 alle kleding die uit de collectie werd gehaald. 
 

Een modezaak zonder kassa 

Maxima is een modezaak zonder kassa voor mensen met een laag inkomen. Een 
modezaak, want de klanten moeten het goede gevoel in de winkel krijgen; ze worden 

serieus genomen en het is alsof ze shoppen in een normale kledingzaak.  
Er zijn jaarlijks twee kledingcollecties. Uit de zomercollectie en uit de wintercollectie 

kunnen de bezoekers 12-15 stuks kleding gratis bij elkaar winkelen. Elk half jaar komen 

er in de zes winkels ongeveer 7000 bezoekers. Er gaan ongeveer 140.000 stuks kleding 
de winkel uit. 

Veel particulieren die de kleding brengen naar Maxima en verschillende kleding- en 

schoenenzaken schenken restpartijen. Maxima is een goed doel (ANBI), daarom kan de 
restwaarde fiscaal worden verrekend. 

 
Dress for Success 

Bij Maxima Hoogezand-Sappemeer is in 2017 ook Dress for Success geopend (door de 

commissaris van de Koning) voor de gehele provincie Groningen. 
 

Op www.kledingbankmaxima.nl en op www.dressforsuccess.nl > Hoogezand-Sappemeer 
staat veel info en foto's. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Maxima Hoogezand-Sappemeer 
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2. Maxima Westerkwartier voor inwoners van Grootegast, Marum en 

 Zuidhorn 
 

In 2008 werd in Roden Kledingbank Noordenveld opgericht. vanaf de start waren hier 
ook inwoners uit de gemeente Leek en Marum welkom (ISD Noordenkwartier).  

De gemeente Leek subsidieert Kledingbank Noordenveld in Roden; ongeveer 300 mensen 

uit deze gemeente winkelen bij Kledingbank Noordenveld. 
Dat betekent een traditie van 10 jaar; vanuit Leek is Roden heel dichtbij, dat is belangrijk 

voor de doelgroep.   

De gemeente Marum subsidieert Kledingbank Noordenveld niet; uit deze gemeente 
bezoeken jaarlijks ongeveer 20 mensen Kledingbank Noordenveld. 

Met Kledingbank Noordenveld is afgesproken dat mensen uit Leek naar Roden blijven 
gaan en dat mensen uit Marum naar Maxima bij Maxima Westerkwartier kunnen gaan 

winkelen. 

 
Armoede Pact Westerkwartier 

De Kledingbanken Maxima en Kledingbank Noordenveld hebben een 
samenwerkingsrelatie. Maxima Westerkwartier i.o. en Kledingbank Noordenveld hebben 

zich elk aangemeld bij het Armoede Pact Westerkwartier. Samenwerking met 

organisaties met een vergelijkbare doelstelling is van groot belang. 
 

 

 
3. Huishoudens met een laag inkomen in Grootegast, Marum en Zuidhorn 

 
Kledingbank Maxima wordt door gemeenten gezien als partner in de bestrijding van 

armoede. Met elke gemeente is de grens van het inkomen voor de bezoekers van 

Maxima vastgesteld. Deze loopt parallel met de grens van het gemeentelijk minimabeleid 
en varieert per gemeente van 110% tot 125% van de bijstandsuitkering. 

 
Gegevens CBS 

Het CBS geeft  de volgende informatie over huishoudens met een laag inkomen in 

Grootegast, Marum en Zuidhorn (gegevens CBS 06-11-2017): 
 

Aandeel laag inkomen per gemeente op basis gegevens CBS 2016: 

Grootegast 6,0% van 4821 huishoudens: 289 huishoudens 

Marum 6,4%  van 4241 huishoudens: 242 huishoudens 

Zuidhorn 4,8% van 7606 huishoudens: 365 huishoudens 

      totaal 896 huishoudens 

Dat betekent dat de totale doelgroep bestaat uit 896 huishoudens x 2,2  

= 1971 personen. 
De gemiddelde grootte van een huishouden in Nederland is 2,2 personen (CBS). 

 
Definitie "laag inkomen, gehanteerd door het CBS: 

"Een inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.250 euro. Deze grens komt ongeveer 

overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, 

toen deze op zijn hoogst was."  
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4. Wat doet armoede met mensen 

 
Jaarlijks verschijnt het Armoedesignalement van Nederland, opgesteld door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
De hoogste kans op armoede is bij de eenoudergezinnen (26%), bij alleenstaanden  

tot 65 jaar (17%) en bij zelfstandigen (12%); 

Kinderen zijn oververtegenwoordigd in de arme bevolkingsgroep: 9,7% van de kinderen  
in Nederland behoort tot een huishouden met een laag inkomen. 

Wat zijn de gevolgen van een laag inkomen?  70% van de huishoudens met een laag 

inkomen geeft aan problemen te ondervinden; vaak meerdere: 
. betalingsachterstanden of schulden (13%); 

. geen vervanging van meubilair (60%); 

. geen weekje vakantie (50%); 

. onvoldoende aanschaf van kleding (40%); 

. geen viering van verjaardagen of andere feestjes (30%); 

. een warme maaltijd om de andere dag (10%); 

. onvoldoende verwarming van het huis (10%). 
 

Kleding is een basisbehoefte 

Kleding is een basisbehoefte; immers er goed uitzien is ontzettend belangrijk: 
. goede kleding versterkt je gevoel van eigenwaarde; 

. de eerste indruk van iemand is belangrijk: hoe kom je over? ben je betrouwbaar?   

. voor kinderen op school: hoor je erbij of word je buitengesloten? 

. voor wie gaat solliciteren; 

. participatie en perspectief in de maatschappij. 
Als kleding gratis wordt verkregen, kan extra geld worden besteed aan bijv. vervanging 

van meubilair, vakantie, viering van verjaardagen, warme maaltijden of verwarming. Zo 

snijdt het mes aan twee kanten. 
Een ander aspect van de kledingbank is duurzaamheid: kleding krijgt een 2e leven. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  Maxima Delfzijl 
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5. Werkwijze Kledingbanken Maxima 

      
Deelnemers 

Er zijn drie groepen deelnemers: 
. huishoudens met een maandelijkse bijstandsuitkering; dit zijn de cliënten van de    

  gemeentelijke Sociale Diensten;  

. huishoudens die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag; dit zijn 
  huishoudens die vijf jaar of langer een laag inkomen hebben en daarop zijn getoetst  

  door de gemeentelijke Sociale Diensten; 

. overigen die een schriftelijke verwijzing hebben ontvangen van Maatschappelijk Werk,  
  de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas en andere partners. 

De toetsing wordt dus niet door de Kledingbank gedaan, maar door andere instanties. 
Bij ieder bezoek aan de Kledingbank wordt een identiteitsbewijs en een recente 

specificatie van de uitkering of een schriftelijke verwijzing door de deelnemer overlegd. 

 
kledingkaart 

Er is een voorjaars/zomer- en een herfst/wintercollectie in de winkel. 
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een kledingkaart (op naam) waarop staat vermeld 

welke 12-15 kledingstukken uit de collectie kunnen worden uitgekozen.  

De bezoekers kunnen dus twee keer per jaar een kledingkaart bij elkaar winkelen. 
Er is een kledingkaart voor dames, heren, meisjes en jongens. 

Aan de balie wordt op de kledingkaart aangegeven welke kleding men meeneemt; de 

kledingkaart blijft bij Maxima.  
De kleding hoeft niet in één keer te worden uitgezocht; men kan een andere keer 

terugkomen om de resterende kleding van de kaart uit te zoeken.  
 

openingstijden 

Iedere Maxima is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. 
Het jaarrooster is: 

. zomer/voorjaarscollectie:  maart, april, mei, juni 

. collectiewisseling:   in juli en augustus is Maxima gesloten 

. winter/najaarscollectie  september, oktober, november, december, januari 

. collectiewisseling   in februari is Maxima gesloten. 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Maxima Stad 
 

4 



6. Meer dan een kledingbank 

 
Maxima wil ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Daarom is er een koffietafel waar bezoekers een praatje kunnen maken en koffie, thee 
en limonade wordt geschonken. 

Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van armoede. In feite gaat het erom om 

mensen te ondersteunen op weg naar een betere leefsituatie. Er zijn daarom ook 
aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld: 

. toelichting op gemeentelijke folders om niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan 

. mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen; 

. verwijzing naar ondersteuning bij de financiële administratie;  

. aanmelding van kinderen voor een gratis bezoek aan de Euroborg van FC Groningen 

. aandacht voor activiteiten van het Groninger Landschap voor kinderen. 

Hierbij zal uiteraard worden samengewerkt met andere organisaties. 

 
 

7. Samenwerkingsverband Maxima       
 

De Kledingbanken Maxima werken samen in het Samenwerkingsverband Maxima. 

Drie keer per jaar vergaderen de voorzitters van de Maxima's. Op deze vergaderingen 
worden belangrijke besluiten m.b.t. het Samenwerkingsverband genomen. 

Er is daarnaast apart overleg met de penningmeesters, de bestuursleden die het 

vrijwilligersbeleid uitvoeren, de webmasters en de bedrijfsleiders. 
Samenwerking loont! De Provincie Groningen bekostigt jaarlijks de bovengemeentelijke 

logistieke kosten van bestelbus en opslag van kleding. Van het Ministerie van Sociale 
Zaken ontvingen de Maxima's in 2018 € 36.000,- subsidie voor de aanschaf van nieuw 

kinderondergoed en nieuwe kinderspijkerbroeken.  

Alle Maxima's werken op grond van het Concept Maxima (zie bijlage).  
 
 

8. Voorbereidende startwerkgroep 

 
Er is een voorbereidende startwerkgroep gevormd, bestaande uit: 

. Arie Noordhof, Briltil 

. Mariska Ebels, Leek 

. Margriet Matter, Zuidhorn 

. Ineke Postma, Zuidhorn 

. Jess Ludwig-Bakker, Aduard 

. Henk Slagter, vz. Samenwerkingsverband Maxima 

 
 

9. Huisvesting 
 

Kledingbank Maxima moet centraal liggen in het gebied van de gemeenten Grootegast, 

Marum en Zuidhorn en goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 
Gekozen wordt voor Zuidhorn of directe omgeving. 

Belangrijk is om te kijken in hoeverre deze plaats een probleem zou kunnen zijn voor 
inwoners van de gemeente Marum. 

Bij andere Maxima's rijden hier en daar personenbussen van zorginstellingen eens per 

maand op een vaste dag bezoekers naar Maxima. Men kan anderhalf uur winkelen en 
koffie drinken en rijdt dan weer mee terug. 

 
Programma van eisen huisvesting 

Een Maxima voldoet zoveel mogelijk aan het opgestelde programma van eisen 

huisvesting, zie bijlage.  
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10. Belangrijke eerste voorbereidende activiteiten i.v.m. de opzet van  

 Kledingbank Maxima Westerkwartier 
 

. Er is een startwerkgroep gevormd 
 

. Er is overleg geweest met instanties die gratis kleding aanbieden in het 

  Westerkwartier 
 
. Een politiek draagvlak verkrijgen 
 

. Contact leggen met de pers 
 

. Zoeken naar een pand 
 
. Contact leggen met de kringloopwinkels in het Westerkwartier 
 

. Contact leggen met de nieuwe Sociale Dienst 

 
. Vrijwilligers zoeken voor bestuur en winkel 

  Maxima zoekt bij voorkeur vrijwilligers zonder betaald werk en plaatst graag  
  cliënten van de sociale dienst in een werkervaringsplaats  

 

. De Stichting Kledingbank Maxima Westerkwartier notarieel oprichten. 
  N.B. Dit wordt gratis gedaan door een notariskantoor dat Maxima sponsort 

 

.  ANBI aanvragen bij de Belastingdienst. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Maxima bestelbus 
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 Maxima 

   SAMENWERKINGSVERBAND 

kledingbanken prov. Groningen 

  www.kledingbankmaxima.nl 
 

  
Het Concept Maxima 

 

 
Inleiding 

Groningen is de enige provincie waar Kledingbanken vanuit eenzelfde concept zijn 

opgericht, dezelfde naam dragen en in een Samenwerkingsverband opereren. 
Dit geeft veel voordelen, o.a. naamsbekendheid, verwerving subsidies en logistiek.  

Er is niet gekozen voor een top-downbestuursvorm, maar om de zeggenschap bij elk 
apart bestuur neer te leggen; iedere Maxima wordt bestuurd door een eigen stichting. 

Dit heeft als voordeel dat er betrokkenheid is en dat snel kan worden gehandeld. 

Een nadeel is dat wanneer één van de Maxima's negatief in het nieuws is, de andere 
Maxima's daar de gevolgen van kunnen ervaren. 

Daarom is het van belang om in het Samenwerkingsverband met elkaar afspraken vast 
te leggen in "Het Concept Kledingbanken Maxima".  

Bijlage 1: Overzicht van Kledingbanken Maxima. 

   
Bestuur 

De taken van de bestuursleden worden vastgelegd. 

De voorzitter en de penningmeester hebben een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag. 
Bestuursleden zijn betrokken. Elk bestuurslid bezoekt de winkel in principe minimaal 

eens per maand. Het bestuur houdt de website actueel. 
Het bestuur kent een duidelijke scheiding tussen besturen en uitvoeren daarom worden 

tenminste twee bedrijfsleiders aangesteld. 

Bedrijfsleiders kunnen geen bestuurslid zijn. Ze wonen het eerste gedeelte van de 
bestuursvergadering bij: brengen informatie in op gebied van vrijwilligers, winkel, 

kleding e.d.  en hebben een adviserende rol. De bedrijfsleiders hebben, namens het 
bestuur, de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de winkel. 

De taken van de bedrijfsleiders worden vastgelegd. 

Er is een Veiligheidsplan. Er zijn BHV'ers.  
 

ANBI-verklaring 

Ieder bestuur heeft als "goed doel" een ANBI-verklaring van de Belastingdienst en 

voldoet aan de hierbij gestelde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 
. vrijwilligers in winkel en bestuur voldoen aan de integriteitseisen; 

. er is een actueel beleidsplan; 

. er wordt een duidelijke administratie gevoerd; 

. het jaarverslag, secretarieel en financieel, wordt gepubliceerd op de website. 
 

Modezaak zonder kassa 
De winkel is als een modezaak ingericht. Klanten vinden het fijn om bij Maxima te 

winkelen; vrijwilligers behandelen de klanten met respect. 
De winkel is tenminste 4 dagen per week 's morgens en 's middags geopend. 

Maxima is tenminste 4 maanden open met de voorjaar/zomercollectie en tenminste 4 

maanden met de herfst/wintercollectie. Er is een kledingkaart voor dames, heren, 
meisjes en jongens. Hierop staat welke kledingstukken uit de collectie kunnen worden 

uitgekozen.  
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Kleding 

Iedere Maxima is verantwoordelijk voor de eigen inzameling van kleding; bezien wordt of 
het gewenst is om meerdere inzamelpunten te organiseren. 

Getracht wordt om met kleding- en schoenenzaken in de eigen regio een relatie op te 
bouwen, zodat restpartijen aan Maxima worden geschonken (fiscaal voordelig). 

Nieuwe kleding uit restpartijen van winkels of bedrijven wordt verdeeld als het tenminste 

8 dozen betreft. Iedere Maxima kan kiezen voor een aanbod van boeken of speelgoed. 
Nieuwe kleding uit restpartijen van winkels of bedrijven wordt verdeeld als het tenminste 

8 dozen betreft. Iedere Maxima kan kiezen voor een aanbod van boeken of speelgoed. 

 
Vrijwilligersbeleid 

In de winkel werken merendeels mensen uit de doelgroep; het principe is voor en door 
de doelgroep. Op deze wijze kunnen mensen zich ontwikkelen en misschien een betaalde 

baan verkrijgen. Het bestuur benoemt en ontslaat vrijwilligers. 

Met instemming van de bedrijfsleiders kan het bestuur besluiten tot een maximum van 
15% van het vrijwilligersbestand  "vrijwilligers met een rugzak" aan te stellen.  

De bedrijfsvoering mag hierbij niet in gevaar komen. 
Vrijwilligers dienen aan de onderstaande drie voorwaarden te voldoen: 

. kunnen goed samenwerken met de collega-vrijwilligers; 

. zijn klantvriendelijk; 

. houden zich aan de gemaakte afspraken. 

Nieuwe vrijwilligers hebben een proeftijd van 6 weken waarin ze door de bedrijfsleider 

worden begeleid. Na drie weken is er een tussentijdse evaluatie met de vrijwilliger, door  
een bedrijfsleider en een bestuurslid personele zaken. Na 6 weken wordt van twee zijden 

besloten of men door wil gaan. Zo ja, dan wordt er een vrijwilligerscontract ondertekend. 
Er is een overzicht van de vrijwilligerstaken. Het bestuur biedt een cursus voor 

vrijwilligers aan over "Omgaan met collega's en klantvriendelijkheid". 

Tenminste 4 keer per jaar is er vrijwilligersoverleg voor vrijwilligers in bestuur en winkel.  
Jaarlijks voert het bestuur met elke vrijwilliger een jaargesprek. 

Minimaal twee keer per jaar draagt het bestuur als blijk van waardering en 
samenwerking zorg voor een ontspannende activiteit voor alle vrijwilligers. 
 

Doelgroep 

Maxima is voor mensen met een bijstandsuitkering Participatiewet of Wajonguitkering of 
met een zgn. individuele inkomenstoeslag (voor mensen die langere tijd, meestal 

minimaal drie jaar, een inkomen hebben op bijstandsniveau).    
Ook welkom zijn mensen zonder uitkering die een inkomen hebben tot 110% - 125% van 

de bijstandsnorm, afhankelijk van het gemeentelijk bijstandsbeleid. Deze klanten komen 

met een verwijsbrief van een maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, 
GKB, Stichting Leergeld of Humanitas. Bij Maxima-Stad winkelen momenteel met name 

mensen die een pas voor de Voedselbank hebben. 

  
Koffietafel met activiteiten 

Er is een koffietafel; iedere klant wordt uitgenodigd om een gratis kopje koffie te drinken. 
Aan de koffietafel is aandacht voor activiteiten die mensen een stap verder kunnen 

brengen. Enkele voorbeelden: 

. welke regelingen zijn er voor minima in de gemeente; veel potjes worden niet benut; 

. jaarlijks bezoek aan de Euroborg van FC Groningen: voor kinderen van klanten van 

  Maxima uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool;  
. aandacht voor een activiteit van het Groninger Landschap in de regio. 
 

Partners 

Maxima werkt samen met gemeentebesturen als partner in de bestrijding van armoede. 
Er kunnen ook vrijwilligers in het kader van reïntegratie bij Maxima worden geplaatst. 

Als tegenprestatie vergoeden de gemeenten de jaarlijkse kosten van huur en energie. 

Ook met maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt.  
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Deze kunnen een verwijsbrief naar Maxima invullen voor klanten met een laag inkomen 

juist boven de bijstand. 
Voorbeelden: Maatschappelijk werk, GKB, Humanitas, Voedselbanken, Speelgoedbanken, 

Stichting Leergeld, Lentis, NOVO en MEE Groningen. 
Met scholen en kerken wordt getracht een vorm van samenwerking op te bouwen met als 

doel het inzamelen van kleding. 

 
Samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima 

De Kledingbanken Maxima werken samen in het Samenwerkingsverband Maxima. 

Minimaal twee keer per jaar vergaderen de voorzitters van de Maxima's. Op deze 
vergaderingen worden belangrijke besluiten m.b.t. het Samenwerkingsverband genomen. 

Het voorzittersoverleg benoemt voor een periode van drie jaar een voorzitter van het 
Samenwerkingsverband.  

De voorzitter stelt de concept agenda en de afsprakenlijst op. Hij ziet toe op uitvoering 

van de genomen besluiten. Het Samenwerkingsverband Maxima heeft een 
penningmeester; de financiële jaarrekening wordt gecontroleerd door wisselend een van 

de penningmeesters van de Maxima's. 
Alle besturen komen de gemaakte afspraken over de financiën na.  

Naast het voorzittersoverleg kan ook overleg worden georganiseerd tussen de 

penningmeesters en tussen de bestuursleden die het vrijwilligersbeleid uitvoeren. 
De bedrijfsleiders hebben minimaal twee keer per jaar gezamenlijk overleg. 
 

Logistiek centrum 

Het Samenwerkingsverband beheert het logistiek centrum te Sappemeer en de 
bestelbus. Kleding van "het andere seizoen" kan hier worden opgeslagen met een 

maximum van 10 pallets. 
Bedrijfsleiders en vrijwilligers van Maxima Sappemeer doen uitvoerende logistieke taken 

voor het Samenwerkingsverband Maxima.  

 
Sympany 

Het Samenwerkingsverband heeft een contract afgesloten met Sympany in Assen: 
overtollige kleding en schoenen worden wekelijks gebracht. 

Voorwaarde is dat de kwaliteit van de geleverde kleding constant blijft; geen natte, 

vieze, stinkende  kleding en kleding in stukken. 
Iedere zak weegt exact 6 kilo. De penningmeester van het Samenwerkingsverband 

maakt maandelijks een bijdrage over aan iedere Maxima aan de hand van het aantal 
geleverde zakken kleding. 
 

Privacybeleid 

Alle Kledingbanken Maxima voldoen aan de regels van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Daartoe zijn voor de Kledingbanken Maxima de volgende 

drie documenten opgesteld:  

1. Privacyverklaring Kledingbank Maxima; 
2. Formulier toestemming klant (voor vastlegging van gegevens); 

3. Geheimhoudingsovereenkomst met de vrijwilligers in winkel en bestuur. 
De website www.kledingbankmaxima.nl is vrij van cookies. 

 

Jaarlijkse uitwisseling 
In november ontvangt ieder bestuur collegiaal bezoek van de voorzitter van het 

Samenwerkingsverbanden een van de andere voorzitters, die bij toerbeurt die rol 
vervullen. Doelen zijn: stilstaan bij het eigen functioneren, uitwisseling, afstemming, 

samenwerking en leren van elkaar. Leidraad bij dit bezoek is Het Concept Maxima. 

 
Activiteiten Samenwerkingsverband Maxima 

Zie bijlage 2.       

       



bijlage 1 

 
 

OVERZICHT VAN DE KLEDINGBANKEN MAXIMA  
 

 
Maxima Sappemeer (2012) 

Molenraai 1, Sappemeer 

voor Midden-Groningen (uitgezonderd de voormalige gemeente Menterwolde) en Haren 
 

Maxima Veendam (2014) 
Transportweg 64, Veendam 

voor Veendam, Pekela en Midden-Groningen (voormalige gemeente Menterwolde) 

 
Maxima Winschoten (2014) 

Mr. A.J. de Sitterstraat 10h, Winschoten 

voor Oldambt 
 

Maxima Delfzijl (2016) 
Oude Schans 23, Delfzijl 

voor Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer 

 
Maxima Stad (2016) 

Oosterhamriklaan 91, Groningen 
voor bezoekers van de Voedselbank Groningen  

 

Maxima Het Hogeland (2017) 
De Werf 5, Winsum 

voor de gemeente Het Hogeland 

 
 

In voorbereiding: 
Maxima Westerkwartier 

voor de gemeente Westerkwartier (excl. Leek) 

 
Maxima Westerwolde 

voor de gemeente Westerwolde 
 



bijlage 2 

 
 

ACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBAND MAXIMA 

 

1.  Bestuurlijk 
. ondersteuning nieuwe Maxima's bij oprichting stichting, statuten, notaris, 

  bestuursleden,  

  een concept draaiboek is beschikbaar; 
. ondersteuning bij inrichting en verbouwing; 

. ondersteuning bij problemen; 

. voorbeeld digitale bestuursmap beschikbaar. 

 

2.  Vrijwilligers 
. trainingen voor vrijwilligers; 

. door afspraken met de Stichting De Vakantiebank kan 1 week gratis vakantie worden 

  aangeboden aan vrijwilligers die 5 jaar niet met vakantie zijn geweest. 
. BHV-cursus 

 
3.  Kleding 

. gezamenlijk contract met afspraken over de verkoop van overtollige kleding aan 

  Sympany; 
. vervoer van zakken kleding naar Sympany, Assen; 

. babyboxen (van St. Babyspullen) om weg te geven; 1a en 1b voor jongen en 1a en 1b 
  voor meisje; 

. onderlinge verzoeken om aanvulling of ruil van kleding; 

. gezamenlijk delen van geschonken nieuwe kleding (bij minimaal 8 dozen). 
 

4.  Logistiek 

. gezamenlijke opslag van pallets kleding van "het andere seizoen" (24 bananendozen), 

. gebruik gezamenlijke bestelbus. 

 
5.  Financiën 

. afspraken over het financieel beleid; 

. betaalrekening Samenwerkingsverband; wordt jaarlijks gecontroleerd; 

. boekhoudprogramma voor kledingbanken; 

. ingang voor subsidies bij Oranje Fonds, Kansfonds en Armoedefonds Prov. Groningen; 

. ingang bij "De Uitdaging" in de provincie Groningen voor ondersteuning door bedrijven. 

 

6.  PR 
. gezamenlijk logo; 

. gezamenlijke startpagina website; 

. folder voor bezoekers van Maxima; 

. folder voor partners van Maxima; 

. beachvlaggen Maxima; 

. visitekaartjes bestuursleden; 

. bedankkaartjes Maxima; 

. twee gezamenlijke partytenten. 
 

7. Activiteiten voor kinderen 
.  jaarlijks bezoek van kinderen uit groep 5 t/m 8 basisschool aan de Euroborg  

. info verstrekken over jaarlijkse kinderactiviteiten van het Groninger Landschap. 

 
info: Henk Slagter 06-10584923 



Maxima 

 

 
 

PROGRAMMA VAN EISEN HUISVESTING  
KLEDINGBANK MAXIMA    

 
 
Bereikbaarheid voor de doelgroep  

. buiten de winkelstraten 

. bereikbaarheid per openbaar vervoer 

. aanvullende oplossingen noodzakelijk voor buiten gebieden? 
 

 

Oppervlakte 
. winkelruimte:  150 - 200 m2: balie, koffietafel, afdelingen dames-, heren, meisjes- en 

  jongenskleding. 
. magazijnruimte van + 150 m2 voor het sorteren en opslaan van kleding 

. sanitair: keuken en toilet 

 
 

Verlichting 
. voldoende lichtbakken  

. spotjes 

 
 

Ingang 

. voor cliënten, geschikt voor invaliden 

. voor particulieren die kleding brengen 

. laadplek voor een bestelbus om kleding op te halen of af te leveren 
 

 

Afsluiting 
Als sprake is van gezamenlijk gebruik van een gebouw, moeten de winkel en het 

magazijn kunnen worden afgesloten. 
  

 

Parkeren 
. fietsen van cliënten 


