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Jaarverslag 2016
Steeds meer bezoekers bij Maxima
Vanaf de start van Maxima in 2012 groeit het aantal bezoekers jaarlijks. Er kwamen in het 1e
half jaar van 2016 1206 bezoeksr en in het 2e half jaar 1345 bezoekers. In totaal werden in
2016 meer dan 25.000 stuks kleding uitgekozen. De bezoekers zijn afkomstig uit de
gemeenten Hoogezand-Sappemeer 84%, uit Slochteren 8% en uit Haren 8%.
Uitgangspunt bij Maxima is kwaliteit: kwaliteit van de aangeboden kleding, een uitnodigende
presentatie van de kleding, schoenen en boeken en vooral kwaliteit in de bediening van de
bezoekers. In de winkel werken 25 vrijwilligers, grotendeels zonder betaald werk. Er zijn in
overleg met de gemeenten een aantal werkervaringsplaatsen gecreërd. In totaal zijn er
ongeveer 40 vrijwilligers actief in winkel, magazijn, als bedrijfsleider, kledinginzamelaar,
chauffeur of als bestuurslid voor Maxima Sappemeer. Allen hartelijk dank!
Wie winkelen bij Maxima?
Kledingbank Maxima is er voor mensen met een WWB- of Wajonguitkering of met een
individuele inkomenstoeslag.
Ook mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. ZZPers) tot 110% van de
bijstandsnorm zijn welkom. Deze bezoekers komen met een verwijsbrief van een
maatschappelijke instantie waar Maxima mee samenwerkt: Kwartier Zorg en Welzijn, Sociale
Wijkteams, Maatschappelijk Werk, GKB, Humanitas Paperaszo, Leger des Heils Groningen,
Lentis, MEE Groningen, NOVO, Stichting Leergeld, Voedselbank Hoogezand, Torion Haren,
Humanitas DMH, Zienn Hoogezand, Zorggroep Meander, Welzijnszorg Groei en CBM Masis.
Aan de balie toont men de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief met een
identiteitsbewijs en ontvangt een kledingkaart om twee keer per jaar een 12-15 stuks kleding,
een paar schoenen en een boek uit te kiezen.
Voor meer informatie en foto's, zie www.kledingbankmaxima.nl > sappemeer.
Koffietafel
Bezoekers worden door een gastvrouw of -heer uitgenodigd voor een kopje koffie of thee aan
de koffietafel. Daar wordt ook informatie verstrekt over:
. gemeentelijke regelingen voor minima; veel geldpotjes worden niet benut,
. bezoek aan de Euroborg van FC Groningen: voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Zes kledingbanken Maxima in de provincie Groningen
Maxima Sappemeer heeft statutair een taak op provinciaal niveau. In andere delen van de
provincie volgens hetzelfde concept zijn ook Kledingbanken Maxima opgezet.
Er worden bestuursleden en vrijwilligers geworven; de gemeente(n) worden benaderd voor de
jaarlijkse subsidie en in goed overleg wordt een pand wordt gezocht. In 2016 zijn Maxima
Delfzijl en Maxima Groningen-Stad geopend. In maart 2017 opent Maxima Het Hogeland te
Winsum. Maxima Westerwolde (Vlagtwedde e.o.) is in voorbereiding. Iedere Maxima heeft een
eigen stichtingsbestuur dat verantwoordelijkheid draagt. De zes besturen werken samen in het
Samenwerkingsverband Maxima m.n. op gebied van logistiek, organisatie en kleding.
Subsidies
Maxima is een winkel zonder kassa. Het bestuur is de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren en Haren zeer erkentelijk voor de jaarlijkse bekostiging van de huur en
energiekosten.
Het Provinciaal Bestuur van Groningen bekostigt de jaarlijkse logistieke kosten aan het
Samenwerkingsverband Maxima.

Maxima dankt alle sponsors
Financiele ondersteuning werd in 2016 verkregen van:
Het Kansfonds, het Oranje Fonds, de Provincie Groningen, de Diaconale Raad Haren, De
Ontmoetingskerk Haren, PKN Scharmer-Harkstede, PKN Hoogezand-Sappemeer, Hervormde
Kerk Westerbroek, de Woldkerken en Baptistengemeente Hoogezand.
Nieuwe kleding of schoenen werd geschonken door:
Shoeby Hoogezand, Elisa Mode Hoogezand, Liincherie Hoogezand, G & G for men Slochteren,
Fashion Tools Kolham, Nieuw Woelwijck Sappemeer, Private Style Haren, Molenkamp Haren,
Haastje Repje Groningen, 2KeerLeuk Groningen, De Groningse Diva Haren en Keen Footwear,
Rotterdam.
Natuurlijk werd ook door particulieren veel kleding ingebracht; hartelijk dank!
De volgende bedrijven leverden gratis of goedkoop artikelen of diensten:
Notariaat Slochteren, Bosma en Schuur Sappemeer, Jumbo Sappemeer, Garage Harmeier
Sappemeer, Dekens Groep Sappemeer, TTC Kolham, Jager & Zn Sappemeer, Scheffers
advocaten Hoogezand, Jopsoft Drachten, ESKA Sappemeer en Drukkerij Van Ark Haren.
Zonder de steun van de genoemde instanties zou het niet mogelijk zijn om de kwaliteit van
Maxima te handhaven en de exploitatie rond te krijgen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Staat van baten en lasten 2016
Baten
Gemeentelijke subsidies voor huur en energie Molenraai 1
Inkomsten van sponsors en acties
Verkoop 'afgekeurde/overtollige' kleding
Uitgaven
kosten huur en energie Molenraai 1
Huur De Mellenshorst Haren, inzameling kleding elke zaterdagmorgen
Organisatiekosten, p.r., drukwerk, bankkosten e.d.
Kosten gebouw en installaties
Aanschaf inventaris en materieel
Vrijwilligerskosten
Kosten koffie, thee e.d.
Te betalen in 2017
Batig saldo 2016

10.260
5.341
7.160
totaal 22.939
10.260
400
1.645
578
1.237
2.062
883
1.250
4.624
totaal 22.939

Financiële reserve per 31-12-2016
. Algemene reserve
4.768
. Reserve aanschaf inventaris
4.000
totaal
8.768
Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima op 1 januari 2017
Henk Slagter voorzitter, José Drent secretaris, Gerda van Veen penningmeester
en de leden Anja Brink, Winnie Bakker, Corinne Talsma en Truus Gransbergen.

