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Jaarverslag 2014 van Kledingbank Maxima Veendam  

Wie kan winkelen bij Maxima? 
Kledingbank Maxima is er voor mensen met een WWB- of Wajonguitkering of een 
langdurigheidstoeslag uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren.  
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, zoals 
Maatschappelijk Werk, GKB of Humanitas. 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 tiental stuks kleding, een paar schoenen en een boek uit te kiezen.  

Voor meer informatie en foto's zie www.kledingbankmaxima.nl 

Januari 2014 
Van de verhuurder ontvangen wij bericht dat de sleuteloverdracht gepland is op 4 februari 2014. Er 
worden kennismakingsgesprekken gevoerd met geïnteresseerden die in de winkel willen werken.   
Het Coöperatiefonds van Rabobank Stad en Midden Groningen heeft toegezegd Kledingbank Maxima 
een financiële bijdrage te leveren t.b.v. de opstart van de kledingbank. 
Het bestuur is druk bezig met de werving en selectie van vrijwilligers, financiën en logistieke 
planning.  

Februari 2014 
Op 4 februari is de officiële sleuteloverdracht. Nu kunnen de bestuursleden en vrijwilligers in het 
pand dat we in bruikleen hebben van RPG Vastgoed. 

 

Vanaf dit moment beginnen we met de inrichting van de winkel. Spullen t.b.v. de inrichting worden 
aangeschaft en we starten met het werven van sponsoren.  
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Maart 2014 
We zijn druk bezig met het gereed maken van de winkel. Er moeten veel zaken aangeschaft worden 
zoals stellingkasten, kledinghaken, kledingrekken, belettering, printer, kantoorbenodigdheden,  etc. 
De partners van  twee van onze bestuursleden zijn bereid een aantal weken voor Maxima klussen te 
verrichten zoals het in elkaar zetten van stellingen en kledingrekken in de winkel.  We ontvangen veel 
kleding, schoenen en accessoires van kledingbank Maxima Sappemeer en van een schoenenwinkel 
en een dameskledingzaak  uit  Veendam. Daarnaast ontvangen we veel kleding van inwoners uit de 
gemeentes Veendam en Menterwolde.  De vrijwilligers sorteren alle kleding en toebehoren. Er wordt 
gelet op netheid, stijl (kleding moet niet te stijf zijn) en kleding moet compleet zijn. Daarna kan de 
kleding in de winkel gehangen worden.   
 

Het bestuur  benadert het Oranje Fonds en het Fonds Armoedebestrijding van de Provincie 
Groningen voor een financiële bijdrage. De gemeentes Menterwolde en Veendam verstrekken  ons 
een subsidie waarmee wij onze energierekeningen kunnen betalen. We benaderen sponsoren voor 
nieuwe kleding, schoenen, accessoires en financiën. Er wordt ontzettend hard gewerkt door de 
vrijwilligers! 
 

Vrijdag 28 maart opent Stichting Kledingbank Maxima Veendam de winkel voor genodigden. De 
wethouders van Sociale Zaken van Veendam en Menterwolde, Klaas Steenhuis en Gheri ter Steeghe, 
verrichten de officiële opening. De vele genodigden, waaronder sponsoren maatschappelijke 
instanties, kerken en deelnemers van andere kledingbanken in de provincie, zijn onder de indruk van 
de mooie winkel aan het Beneden Verlaat 79 in Veendam (op de grens met Menterwolde). Het 
voormalig kantoorpand is ingericht met een aparte herenafdeling, kinderafdeling, schoenenafdeling 
en met uiteraard de grootste ruimte als damesafdeling. 
Het Oranje Fonds heeft een flink bedrag (voorlopig) aan ons toegezegd voor aanpassing in het pand 
en aanschaf van winkelinventaris. 

April 2014 
Vanaf dinsdag 1 april is de winkel geopend voor de doelgroep, mensen met een inkomen tot 110% 
van het bijstandsniveau, uit Veendam en Menterwolde. 
Maxima is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. 
Een flink aantal vrijwilligers dat zich in december al had aangemeld, is afgehaakt omdat ze te lang 
moest wachten tot de sleuteloverdracht. We zijn heel actief aan het werven bij de vacaturebanken  
in Veendam en Menterwolde om meer vrijwilligers binnen de kledingbank te krijgen. 
Doordat we een nieuwe organisatie zijn, meldt een aantal kandidaten zich enthousiast en spontaan 
aan. 
Op 2 april geeft een bestuurslid een presentatie over Kledingbank Maxima aan de leden van de 
serviceclub Odd Fellows Veendam. Maxima  ontvangt hiervoor een mooi bedrag. 

Mei 2014 
Op 7 mei komt van 10.00 tot 12.00 uur een klas met 20 tweedejaars studenten van de 
kappersopleiding van het Alfacollege uit Groningen onze klanten knippen en desgevraagd opmaken. 
Het gaat om maximaal 40 klanten die gratis geknipt kunnen worden. Klanten hebben zich vooraf 
aangemeld. 
Eind mei ontvangen we de bevestiging  dat we vanuit het Fonds Armoedebestrijding Provincie 
Groningen een flinke subsidie ontvangen. 
Met het geld van het Fonds Armoedebestrijding Provincie Groningen en Oranje Fonds breiden we 
de winkelinventaris verder uit. We schaffen onder meer een aantal etalagepoppen aan, een 
professioneel koffiezetapparaat t.b.v. onze vrijwilligers en klanten, een goede stoomstrijkijzer, een 
strijkplank, krukken en spiegels voor de paskamers, kledingmaatbordjes, een whiteboard, een goede 
computer met juist software en een  internet- en telefoonverbinding. 



3 
 

Tevens besluit het bestuur om meer aandacht aan PR te besteden; er wordt  en groot aantal flyers 
gedrukt om meer klanten en geschonken kleding te werven. 
 
Juni 2014 
13 juni organiseert Rabobank Stad en Midden Groningen voor hun klanten een golfdag.  De 
opbrengst van deze dag is voor Kledingbank Maxima! 
Op 27 juni is de laatste dag dat we dit half jaar geopend zijn. 
Vanaf de opening op 1 april tot en met 27 juni zijn er 390 klanten geweest en er zijn 2134 
kledingstukken uitgegeven. 
Een mooi en succesvol  eerste half jaar voor Maxima! 

Juli en augustus 2014 
Deze twee maanden is het zomervakantie. De winkel wordt ‘omgebouwd’ voor de najaars- en 
wintercollectie. 

September 2014 
Vanaf dinsdag 2 september is de winkel weer open voor klanten om te komen winkelen voor het 
winterseizoen. Omdat we van mening zijn dat we onvoldoende kleding hebben, schrijven we een 
artikel hierover naar de krant. Dagblad van het Noorden en RTV Noord komen in de winkel voor een 
interview. Het resultaat is een enorme hoeveelheid kleding, voornamelijk gebracht door inwoners 
van Veendam en Menterwolde. 
Bisschop De Korte  geeft op maandagavond 29 september een lezing bij Maxima. De kerken uit 
Veendam en Menterwolde zijn hiervoor uitgenodigd. Er zijn veel vertegenwoordigers van diverse 
kerken op deze avond aanwezig en zij tonen een grote betrokkenheid bij de doelstellingen van de 
kledingbank.  

Oktober 2014 
Naar aanleiding van een voorstel van de vrijwilligers wordt op vrijdagmiddag 19 oktober  een 
modeshow voor onze klanten georganiseerd. Een aantal vrijwilligers en een paar kinderen showen de 
kleding. Het is een groot succes. Volgend jaar wordt er  weer een modeshow georganiseerd. Een 
bestuurslid geeft een interview voor Radio Menterwolde. 
Wethouder Lian Veenstra van Menterwolde bezoekt de kledingbank en is bijzonder onder de indruk! 

November 2014 
Er wordt kleding ingezameld op beide locaties van Hoi Pippeloi Veendam door ouders en kinderen. 
Hoi Pippeloi is een kindercentrum dat all inclusive kinderopvang biedt aan kinderen van 0-13 jaar.  
Tevens organiseert Hoi Pippeloi samen met de bibliotheek en met kinderkledingwinkel Mijnnnn! 
Kamer op de kerstmarkt in Veendam allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor Maxima. Het 
idee is om komend voorjaar ieder kind van 0 t/m 12 jaar een cadeautje te geven. 
Van september t/m begin november zijn 509 klanten geweest en 3292 kledingstukken meegegeven. 
We bestaan nog geen  jaar en winnen al de tweede prijs bij het Lokaal Compliment.  Het Lokaal 
Compliment vindt elk jaar in Veendam plaats en is een initiatief van de gemeente Veendam om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun werk. Hiervoor wordt een lunch geserveerd en drie prijzen voor 
vrijwilligersorganisaties uitgereikt. Vanuit Maxima is een grote groep vrijwilligers bij de lunch 
aanwezig. Met het gewonnen geldbedrag wordt in 2015 een workshop  georganiseerd voor de 
vrijwilligers. 
Twee bestuursleden doen mee aan een workshop van  Compaen over het binden en verbinden van 
vrijwilligers. 
Jaap Velema en Bert Wierenga, wethouders van de gemeente Veendam, bezoeken Maxima. Zij zijn 
onder de indruk van de winkel en het werk dat door de vrijwilligers wordt gedaan.  
Op 29 november organiseert Maxima een open dag van 11.00 - 16.00 uur. Alle inwoners van 
Veendam en Menterwolde kunnen een kijkje in de winkel en sorteerruimte nemen. Deze open dag 
wordt heel goed bezocht! 
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December 2014 
Van de kerkdienst van Zorgcentrum Meander ontvangt Maxima een mooie financiële bijdrage. De 
Hervomde Gemeente Veendam schenkt ook een gulle gift. Hier zijn we erg blij mee. 
Tot en met vrijdag 19 december is de winkel geopend. Alle klanten mogen van 8 t/m 19 december 4 
extra kledingstukken voor de kerst meenemen (behalve een winterjas en schoenen). Deze actie is 
zeer succesvol.  
Op 19 december wordt  het jaar afgesloten af met een gezamenlijk etentje bij Jeugdcentrum Break in 
Veendam.  Het bestuur laat kerstkaarten drukken die aan de vrijwilligers en sponsoren verstuurd 
worden. In de Koerier plaatst het bestuur een advertentie waarin ze alle sponsoren en inwoners van 
Veendam en Menterwolde bedankt voor hun steun.  
Op dit moment telt Maxima meer dan 30 vrijwilligers en 6 bestuursleden. 
Er zijn dit najaar in totaal 977 klanten geweest  en zij hebben  6653 kledingstukken meegenomen. 

Maxima dankt alle sponsoren! 

Het Oranje Fonds, de Provincie Groningen, Rabobank Stad en Midden Groningen, Coöperatiefonds, 

Hervormde Gemeente Veendam, Schott Schoenen Veendam, Flair Mode Veendam, Harkema Tassen, 

Solina, Hoi Pippeloi, Mijnnn! Kamer, Openbare Bibliotheek Veendam, Van de Waard Bouw, RPG 

Vastgoed, Gemeente Veendam en Gemeente Menterwolde. 

Natuurlijk werd ook door particulieren veel kleding ingebracht! 

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! 

Ook dankzij onze fantastische vrijwilligers en het vele werk dat zij gedaan hebben, heeft  Kledingbank 

Maxima een goed jaar gedraaid! 

Jaarrekening Maxima Veendam 2014 

Inkomsten   

Reserves 31-12-2013 euro 500  
  

Subsidies van gemeenten Veendam en Menterwolde euro 3.500    
Inkomsten van sponsors euro 15.957  
  

Variabele inkomsten euro 958 

                                                                                         totaal   euro 20.915 

Uitgaven 

Zoals o.a. energie, verzekering, telefonie, internet,  
inrichting winkel, PR    euro 15.258 


