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22 maart 2016: Maxima-stad gaat open 
In 2014 benaderde de stadse Voedselbank het Samenwerkingsverband Maxima over de 
mogelijkheid om een kledingbank te openen voor de cliënten van de Voedselbank in de 
stad. Een modezaak die kwaliteitskleding biedt. 
Op 21 maart is de opening door wethouder soc. zaken dhr. Mattias Gijsbertsen. 
Op 22 maart opent Maxima Groningen-stad voor de cliénten van de Voedselbank. 
 
Kledingbanken Maxima 
In 2012 opende de eerste Kledingbank Maxima (voor minima) in Sappemeer voor 
inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren. 
Er kwamen veel bezoekers; het concept Maxima sloeg aan. In 2014 zijn Maxima's gestart 
in Veendam en Winschoten. In maart 2016 starten Maxima's in Delfzijl en Groningen. 
Maxima's in Oostelijk Groningen en op het Hogeland zijn in voorbereiding. 
Iedere Stichting Kledingbank Maxima heeft een eigen bestuur. Alle Maxima's participeren 
in het Samenwerkingsverband Maxima. Het concept Maxima is als bijlage bijgevoegd. 
De Maxima's zijn partner van de gemeente op gebied van armoedebestrijding.  
Alle kledingbanken Maxima worden door de gemeenten gesubsidieerd door de 
bekostiging van de huur- en energiekosten. De Provincie Groningen bekostigt de 
jaarlijkse kosten voor logistiek; de bestelbus en de gezamenlijke opslag van kleding. 
 
2015: Jaar van voorbereiding 
In 2015 is veel overlegd met het bestuur van de Voedselbank Groningen om de 
samenwerking gestalte te geven. Het gaat erom de cliënten van de Voedselbank zo goed 
mogelijk te ondersteunen met levensmiddelen en kleding. 
Er ontstonden goede contacten met de Gemeente Groningen over de subsidiëring. 
Het overleg met Woningstichting Lefier leidde ertoe dat het winkelpand Oosterhamriklaan 
91 (zijstraat Korreweg) met ingang van 1 maart 2016 kan worden gehuurd en ingericht. 
Lefier doet voorafgaand een investering in de verduurzaming van het pand.  
Met veel maatschappelijke organisaties en met wijkteams werden contacten gelegd. 
Workshops van de MJD werden gevolgd over het begeleiden van vrijwilligers. 
In december werd de winkelinventaris van Style Rinket, Brugstraat 2 aangekocht voor de 
winkel. Door het Samenwerkingsverband Maxima zal nieuwe en gebruikte, modieuze 
kleding worden geleverd voor de opening. In maart 2016 wordt een 
kledinginzamelingsactie opgezet met alle stadse basisscholen. 
 
Subsidiegevers en sponsors hartelijk dank! 
De volgende subsidies en donaties zijn ontvangen in 2015: 
Provinciaal Bestuur Groningen      €  4.900,-   
Stichting Mamamini Fonds           €  2.500,- 
Stichting Emmaplein Foundation   €  2.500,-     
Samenwerkingsverband Maxima    €     500,- 
Pepergasthuiskerk:                       €     320,-           
      € 10.720,-.     
 

Aanschaf deel inventaris    €   2.500,- 
Kosten      €        40,- 
      €   2.540,- 
 
Batig saldo per 31-12-2015    €   8.180.-  



De gemeente Groningen subsidieert in 2016 de kosten van huisvesting en energie. 
Een subsidieaanvraag bij het Kansfonds voor de inrichting van de winkel wordt in februari 
2016 afgehandeld. 
 

Samenstelling bestuur 
Henk Slagter, interim-voorzitter; Rob Beckers, secretaris; Louise Schaapveld, 
penningmeester; Lydia van Peursem; Brecht Gerbrandy; Annette Bolt. 
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BIJLAGE  
 

Het concept Maxima 
 
De belangrijkste activiteit van een kledingbank is: 
. kleding inzamelen, sorteren en in de winkel presenteren; 
. bezoekers uit de doelgroep winkelen gratis kleding bij elkaar  
. door recycling van kleding een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de 
  samenleving.  
Het concept Kledingbank Maxima kenmerkt zich daarnaast door: 
 
Doelgroep 
Maxima is de kledingbank voor de klanten van de Voedselbank. Het gaat om 600 
huishoudens: ongeveer 2000 personen, waarvan ongeveer 600 kinderen. 
Zij kunnen twee keer per jaar gratis komen winkelen; per persoon ongeveer 10 
verschillende kledingstukken, een paar schoenen en een boek. 
N.B.  De andere Kledingbanken Maxima in de provincie Groningen zijn voor mensen met 
 een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. In de stad is deze doelgroep van 
 ongeveer 16.000 huishoudens niet haalbaar. 
 
Kleding 
Het streven is dat van de aangeboden kleding in de winkel ongeveer 50% nieuw is en 
50% gebruikt, maar niet van nieuw te onderscheiden. Van de Belastingdienst is een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Al meer dan 20 kledingzaken schenken 
Maxima nieuwe kleding; ze kunnen de restwaarde van de geschonken kleding fiscaal 
verrekenen. 
 
Modezaak 
De winkel is als een modezaak ingericht met paskamers. Mensen moeten het plezierig 
vinden om bij Maxima te winkelen. De openingstijden zijn op dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 - 16.30 uur. Maxima is open van maart t/m juni met de voorjaar/zomercollectie; 
van september t/m januari is de herfst/wintercollectie.  
 
Vrijwilligers hebben weer werk 
In de winkel werken voornamelijk mensen zonder betaald werk; deze krijgen 
begeleiding. Nieuwe vrijwilligers hebben een proeftijd van 6 weken, daarna is er het 
vrijwilligerscontract. 
Mensen zijn blij om weer zinvol werk te doen en met collega's te kunnen samenwerken. 
 
Partners 
Maxima werkt o.a. samen met gemeentebesturen, Maatschappelijk werk, GKB, 
Woningstichtingen, Humanitas, Vrijwilligersorganisaties, Sociale wijkteams, Voedselbank, 
Speelgoedbank, Stichting SUN, kerken, scholen en FC Groningen. 
 



Koffietafel met activiteiten 
Er is een koffietafel; iedere bezoeker wordt uitgenodigd om een gratis kopje koffie te 
drinken. 
Aan de koffietafel wordt de aandacht gevraagd voor de volgende activiteiten, die ertoe 
kunnen bijdragen om mensen een stap verder te brengen: Pak een boek: Bezoekers 
kunnen naast kleding en een paar schoenen ook ieder half jaar een gratis boek uitkiezen. 
Daarnaast is er aandacht voor: 
. Workshops voor de doelgroep in samenwerking met andere organisaties 
. Welke regelingen zijn er voor minima in de gemeente? 
. Activiteiten voor kinderen: een bezoek aan de Euroborg van FC Groningen. 


