
 
 

 

 

JAARVERSLAG 2019 
 

Kledingbanken provincie Groningen 

In de provincie Groningen zijn 7 Maxima kledingbanken actief in de volgende gemeenten: 

Groningen, Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl, Het Hogeland en Westerkwartier.  

 

 

Maxima Westerkwartier 

Na een intensieve periode van voorbereiding, klussen en schilderen is op 14 oktober 

2019 om 16:30u. onze modewinkel zonder kassa geopend door wethouder Bert 

Nederveen van de gemeente Westerkwartier. Het was een feestelijk gebeuren met als 

hoogtepunt een wervelende modeshow door onze vrijwilligers.  

We hebben hard gewerkt aan promotie van onze winkel binnen de gemeente, het 

maatschappelijk werk, de schuldhulpverleners/schuldhulpverlenende organisaties, het 

(kernteam)armoedepact, de kerken, huis aan huisbladen. We hebben een (actuele) 

website en een Facebook pagina waar we regelmatig berichten op plaatsen of delen.  

 

Onze grote dank gaat uit naar: de gemeente Westerkwartier die ons plan uiterst positief 

heeft ontvangen en ons uitstekend heeft geholpen met een subsidie voor huur van het 

winkelpand, energielasten en gemeentelijke belastingen/heffingen voor, in eerste 

instantie, een periode van drie jaar.  

Eveneens grote dank en waardering voor de financiële hulp van het Kansfonds, Provincie 

Groningen, kerken, het Platform van Kerken Westerkwartier en de mensen die heel 

spontaan een gift hebben gegeven.  

Dankzij de hulp van al deze organisaties hebben we een mooie modewinkel zonder kassa 

waar we onze klanten op een gastvrije manier kunnen ontvangen.  

 

Vrijwilligers 

20 enthousiaste vrijwilligers, waarvan 2 bedrijfsleiders verrichten hun werk vol passie en 

betrokkenheid op de doelgroep.  

 

 

Werkwijze 

Aan de balie van onze winkel wordt de bezoeker gastvrij ontvangen met een kop koffie 

en ingeschreven als cliënt als men een verwijsbrief van de gemeentelijke-/begeleidende 

organisatie, uitkeringsspecificatie, geldige pas van de Voedselbank en een ID kaart kan 

laten zien. De cliënt ontvangt een kledingkaart. Op deze kaart staan 15 kledingstukken 

die uit het assortiment in de winkel gekozen kunnen worden gedurende het lopende 

halfjaar. Er is een kledingkaart voor dames, heren, meisjes en jongens. De kleding kan in 

één keer worden uitgezocht of tijdens meerdere bezoeken gedurende het lopende 

halfjaar. Maxima Westerkwartier heeft elk jaar een voorjaar -/zomer collectie (1.3-30.6) 



en een najaar -/wintercollectie (1.9-31.1). Gedurende de maanden juli en augustus is de 

winkel gesloten. Deze periode gebruiken we voor de grote schoonmaak en de wisseling 

van de kledingcollectie.   

 

Meerwaarde Kledingbanken 

De bezoekers van onze Maxima kledingwinkel zijn dankbaar voor de gratis kleding en 

schoenen. Onze kledingvoorraad is te danken aan inwoners uit de gemeente die hun 

overtollige, doch nette kleding of schoenen, inbrengen in de winkel of afgeven  bij één 

van de kledingdepots in de gemeente. Verder ontvangen we giften en donaties welke 

voornamelijk gebruikt worden voor aanschaf van nieuwe kinderkleding.  

Nieuwe kinderkleding is belangrijk voor kinderen om uitsluiting en bijv. pesterijen op 

school te voorkomen.  Een bezoek aan Maxima bevordert sociale contacten en geeft de 

mogelijkheid om in contact te komen met mensen in soortgelijke omstandigheden.  

Ook kan men aan de koffietafel voorlichting krijgen over de diverse minima regelingen 

van de gemeente.   

 

Kledingbank Maxima bevordert de duurzaamheid omdat gedragen kleding een tweede 

leven krijgt. Kledingstukken die we niet in de winkel presenteren, vanwege o.a. kleine 

beschadigingen, worden wekelijks Maxima centraal ingezameld en aangeboden bij een 

textiel exporterend bedrijf. In 2019 stond Maxima, heel trots, op de 53e plaats in de 

landelijke duurzame TOP 100 van het Dagblad Trouw. 

 

Aantallen bezoekers 

In de korte openingsperiode medio oktober t/m ultimo december 2019 kwamen er in 

totaal 532 bezoekers naar Maxima Westerkwartier. Er werden 3744 kledingstukken 

uitgedeeld. Het aantal bezoekers was conform verwachting.  
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Nieuwe en gebruikte kleding 

Maxima doet een beroep op particulieren om overtollige doch nette kleding te doneren. 

Inwoners kunnen de kleding afgeven in de winkel of inleveren bij één van de vele 

inzamelpunten in de gemeente Westerkwartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actieplan 2020 

Naar aanleiding van een evaluatie in het bestuur en vrijwilligers is voor 2020 een 

Actieplan opgesteld met o.a. de volgende punten: 

 

     -    Toekomstbestendig maken financiën t.a.v. van onze winkel- en    

          promotieactiviteiten, onderhoud computerapparatuur, e.d. 

 

     -    Modedetaillisten benaderen restpartijen aan ons te doneren.  

 

     -    Stageplekken/snuffelstages scholieren/studenten en statushouders. 

          Opmerking: Iedere vrijwilliger ondertekent een geheimhoudingsverklaring.     

 

     -    Actieve en blijvende deelname aan netwerkbijeenkomsten op het gebied van het  

          bestrijden van (kinder)armoede en eenzaamheid. 

 

     -    Uitbreiden van kleding inzamelpunten. 

 

     -    Vertegenwoordigers van hulpverlenende organisaties uit het armoedepact vragen     

          in de winkel zitting te nemen om bezoekers over specifieke regelingen of vormen                      

          van hulpverlening in te lichten.   

     -    Bevorderen arbeidsparticipatie door plaatsing van mensen met een verstandelijke    

          beperking (dagbesteding). 

- ICT, installatie Microsoft 365 

 

- Tijdens het produceren van dit jaarverslag verkeren we middenin een 

coronapandemie. Wij verwachten dat het aantal minima door hogere werkloosheid 

in 2020 zal toenemen, derhalve zullen we alle zeilen bijzetten om kwalitatief 

goede kleding in te zamelen, zodat we aan een toenemende vraag kunnen 

voldoen. 

 

Samenstelling bestuur Stichting Kledingbank Maxima Westerkwartier 

Arie Noordhof (voorzitter), Mariska Ebels (secretaris), Margriet Matter, Ineke Postma, 

Myra Eeken-Hermans (communicatie/PR), Jantienus Bakker en Jess Ludwig-Bouma 

(vrijwilligerszaken). 


