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================================================================================== 

 
De kledingbank is niet meer weg te denken als onderdeel van het armoedebeleid in Veendam, 

Menterwolde en Pekela. In het dagelijks leven van onze klanten is Maxima een vaste waarde 

geworden. Ons bewust van die positie hebben we het afgelopen jaar onze organisatie versterkt, 

onze financiën aangepast en de bedrijfsvoering effectiever en efficienter gemaakt. Op weg naar 

continuïteit en zekerheid voor langere tijd, bleek onze huisvesting een lastig punt. Het pand dat wij 

in bruikleen hebben, bracht dit jaar onverwacht fors stijgende kosten met zich mee, gecombineerd 

met toenemende onzekerheid.   

Zowel financieel als sociaal is het een bewogen jaar geweest voor MaXima Veendam. Er waren 

oplopende kosten die we opvingen met het verwerven van extra baten, inspanning en 

kostenbeheersing. Er ontstonden vacatures in bestuur en bedrijfsleiding, maar gerichte werving 

leverde gelukkig competente vervangers op. Al met al is onze kledingbank er sterker uit 

tevoorschijn gekomen, met een actief  bestuur, bekwame bedrijfsleiders, enthousiaste vrijwilligers, 

stevige ondersteuning van de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela en meer bedrijven die 

dit werk een warm hart toedragen.  

Maxima outfitter voor minima 
Maxima Veendam is één van de 5 kledingbanken (met nog eens 2 in voorbereiding) in de provincie 
Groningen. De algemene doelstellingen van de Maxima’s moge bekend zijn: praktische steun aan 
minima in een eerste levensbehoefte, bevorderen van meedoen aan de samenleving en bijdragen 
aan duurzaamheid door recycling van kleding. Maxima is de outfitter voor minima die inwoners met 
een laag inkomen elk seizoen gratis voorziet van een garderobe, schoenen, accessoires, 
huishoudtextiel en boeken. Die goederen krijgen wij van bedrijven en particulieren in Veendam, 
Pekela en Menterwolde. Wat we concreet doen is spullen verwerven en inzamelen, sorteren, 
presenteren in onze winkel en klanten bedienen. Maxima is alleen voor mensen met een 
besteedbaar inkomen van niet meer dan 115% van de bijstandsnorm.  
MaXima kledingbank Veendam is een pure vrijwilligersorganisatie en wordt gerund door 35 

vrijwilligers: 5 in het bestuur en 30 in de bedrijfsvoering. Niemand krijgt een financiële vergoeding. 

Een deel van de medewerkers werkt in het kader van re-integratie, tegenprestatie of arbeidzame 

dagbesteding. Vóór en door de doelgroep dus. Vrijwilligers bij Maxima ervaren voldoening, 

vriendschap, steun en vrolijkheid. Meerdere keren per jaar organiseren we waarderingsactiviteiten 

als een gezellige middag of een workshop.  

Toenemend aantal bezoekers 
Het aantal ingeschreven klanten is inmiddels gestegen tot 1465. Bij inschrijving vragen we 
specificatie van een uitkeringsinstantie of een verwijzing van een professionele dienstverlener die de 
financiële situatie van het gezin kent. 47% Van de klanten zijn kinderen en jongeren. Naar 
woonplaats: Veendam 908, Menterwolde 293 en Pekela 264. Sommige van hen zien we vaak, 
anderen hebben maar af en toe iets nodig. Gemiddeld shoppen er zo’n 900 mensen per seizoen 
actief, die samen 9000 artikelen mee naar huis nemen. De mensen kunnen de hulp goed gebruiken, 
zo blijkt. De trouwe klanten zijn MaXima gaan beschouwen als een vaste voorziening voor minima. 
Om de mensen over de drempel te helpen, timmeren we veel aan de weg en vragen we steeds 
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aandacht in de pers en op sociale media. Ook staan we regelmatig op markten en braderieën om 
meer bekendheid, sponsoren en kleding-donateurs te krijgen.  
 

Hoogtepunten van 2016 
 De verkoop van puddingbroodjes op de Kerstmarkt Veendam Centrum op 18/19 december, 

kosteloos ter beschikking gesteld;  

 De Jaarmarkten in Pekela 10/9 en in Muntendam 4/6 

 Onze presentie met modeshow, kraam en workshop “recycle kabinet’ op de Bespaarbazaar 
21/5 Veendam ism Compaen  

 De Modeshow in Pekela ism De Badde 25/3 

 NL Doet 11/3 met 3 Collegeleden van de gemeente Veendam 

 De kinderkleding inzamelactie bij alle basisscholen 15/3  

 De BHV cursus met 5 deelnemers 13/6 

 De seizoenssluitingen  met de vrijwilligers 15/6 en 19/12 
 

Partners, sponsoren en vrienden 
Maxima is zeer afhankelijk van de hulp van anderen: voor huisvesting, voor geld, goederen en 
diensten, klanten en vrijwilligers. Wij konden dit jaar gelukkig weer rekenen op tal van verwijzende 
instanties, toeleveranciers van goederen, sponsoren en donateurs. Zonder deze partners zou het 
onmogelijk zijn om de kwaliteit van Maxima te handhaven, de winkel open en de exploitatie rond te 
krijgen. Wij zijn de gemeenten Veendam, Pekela en Menterwolde zeer erkentelijk voor de 
bekostiging van de huisvesting. Wij danken alle sponsoren van geld of goederen voor hun bijdrage: 
RpG Vastgoed Utrecht, PKN Hervormde gemeente Noordbroek, Protestantse Diaconie Wildervank, 
Protestantse gemeente Meeden, Partij van de Arbeid Veendam, 4KidsatHome Kolham, Croissanterie 
Kielman Veendam, Limburgia Veendam, AH Autorama Veendam, Bedrijfskleding&Gifts Olro 
Westerlee, Flair mode Veendam, drukkerij Staal Veendam, De midden-groningse Uitdaging, Jopsoft 
Drachten, CSN Beveiliging Veendam, Obs de Braskörf Veendam.   
De regionale pers is ons in 2016 weer zeer terwille geweest met stimulerende berichten en verslagen 
van onze activiteiten, waarvoor dank.  
 

Bestuur Stichting Kledingban Maxima Veendam 
Het bestuur heeft 16 keer vergaderd en bestond eerst uit 7 en per 1 december uit 5 personen, die in 

goede harmonie specifieke taken uitvoeren. Belangrijke onderwerpen waren de organisatiestructuur, 

de financiën en de huisvesting. In de loop van het jaar moesten 2 DB leden hun werkzaamheden 

beëindigen. Per 1/11 zijn een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris aangetreden. Eind 

van het jaar moesten nog eens 2 leden hun werk overdragen wegens verandering van werkkring. Per 

31 dec 2016 wordt het bestuur gevormd door Gherie ter Steege, voorzitter; Ruud de Wilde, 

secretaris; Berry Schreurs penningmeester en de leden Gea Schoonewille en Mariëtte Steenhuis.  

 

Huisvesting 
Onze huidige locatie is ons in april 2014 bij de oprichting ter beschikking gesteld door RpG Vastgoed, 
in afwachting van verhuur of verkoop. Er is een gebruikersovereenkomst met een opzegtermijn van 
ten minste 14 dagen. Bij de eerste afrekening ooit, In april 2016 bleek dat er hoge energiekosten zijn, 
dubbel zo hoog als de tot dan toe betaalde voorschotten. Ook wenst de eigenaar per 2017 een 
gebruikersvergoeding en is het pand actief in de markt gezet. Daarom heeft het bestuur van 
Kledingbank Maxima besloten, in overleg met de gemeenten, om een andere locatie te zoeken die 
meer zekerheid en continuïteit biedt en inzichtelijke kosten. Inmiddels danken wij RpG Vastgoed voor 
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het gebruik van het pand aan de Beneden Verlaat want dat heeft zeker bijgedragen aan het succes 
van Maxima Veendam.  
De gemeenten is gevraagd om vanaf 2017 (zoals ook gebruikelijk bij de andere Maxima’s), de huur en 
energie te bekostigen van een ander pand. De gemeenten beraden zich daarop en intussen zal het 
bestuur van Maxima Veendam onderzoek doen naar geschikte leegstaande panden met lage lasten 
in Veendam. In dat onderzoek wordt meegenomen de mogelijkheid van samenwerking en 
gezamenlijke huisvesting met andere organisaties die kleding verstrekken aan minima in ons 
werkgebied. Eind januari 2017 nemen de gemeenten een nader besluit.  
 

Financiën 
In april ontvingen wij een afrekening servicekosten over de hele periode vanaf onze oprichting, 

resulterend in een forse nabetaling en een verhoogd voorschot. Een en ander konden wij niet 

voorzien in de begroting en daarvoor was de gevraagde en ontvangen subsidie voor 2016 bij lange na 

niet toereikend. Om niet in de rode cijfers te belanden hebben we de kosten voor organisatie en 

bedrijfsvoering sterk teruggebracht, hebben we aanvullende activiteiten ontwikkeld om inkomsten te 

genereren en hebben we de reserve aan moeten spreken.  

2016 Jaarrekening Maxima VMP 

inkomsten  Uitgaven  

Opname uit reserve 
Subsidies gem. VMP 
Donaties en giften 
Acties&evenementen 
Verkoop afgekeurde kleding 
Overige baten 
 

4.244,41 
4.578,25 
1.075,39 
    740,07 
4.185,50 
1.310,15 
 

Kosten huisvesting 
Kosten organisatie 
Kosten bedrijfsvoering 
Kosten acties&evenementen 
Overige kosten 
Inkoop kleding 

12.872,51 
   1.780,52 
       604,07 
       568,47 
       244,20 
         64,-- 
    
 

Totaal 16.133,77 Totaal 16.133,77 

Reserve per 31/12/2016    1.737,62   

 

 

 

 

 


