
       Stichting Kledingbank Maxima 
       Meester A.J. de Sitterstraat 10h 
       9671 GL   Winschoten 
       www.kledingbankmaxima.nl 
Voorwoord: 
 
Voor u ligt het overzicht van 2017 waarin het bestuur van onze afdeling een uiteenzetting 
geeft over dit jaar. Allereerst zegt het bestuur hartelijk dank aan al onze vrijwilligers die het 
gehele jaar door weer hun beste voorgezet hebben. Het is hartverwarmend hoe groot de pro-
deo-inzet en betrokkenheid van onze mensen geweest is. U kunt dit ook makkelijk aflezen uit 
de grote hoeveelheid aan kleding die is verstrekt. 
 
 
De doelstellingen van de kledingbank zijn: 
 

- Gratis goede kleding verstrekken aan uitkeringsgerechtigden, met extra aandacht 
voor kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie. 

- Hergebruik van kleding stimuleren. 
- Informatieverstrekking aan klanten rond gemeentelijke ondersteuningsregelingen 

en organisaties zoals b.v. stichting leergeld en Humanitas. 
 
Groeien. 
 
In de gemeente Oldambt wonen circa 1200 huishoudens met een bijstandsuitkering, Maxima 
is voor mensen met een laag inkomen tot maximaal 110 % van het bijstandsniveau. 
Medio 2017 is er na een grondige verbouwing in 2016 een explosieve groei geweest. 
 
Boekjaar Aantal    Verstrekte 
  Bezoekers  Kledingstukken 
       
2015  1402  3628 
2016  2833  5499 
2017  4216  8162 
 
De kleding komt van verschillende bronnen, steeds meer particulieren waarderen de 
werkzaamheden en brengen goede kleding, ook komt er kleding binnen af de plaatselijke 
detailhandel het samenwerkingsverband en af de landelijke kledingbank. 
De vrijwilligers van Maxima sorteren de binnenkomende kleding op bruikbaarheid. De niet 
herdraagbare kleding gaat naar de kledingrecycling. 
 
In 2017 waren de financiën goed op orde. De gemaakte kosten zijn gedekt uit de 
gemeentelijke subsidiegelden, fondsen en kledingrecycling. 
Echter door de doorlopende groei aan kledingvraag ontstaat er ook een steeds nijpender 
wordend dekkingsprobleem.  
 
Wij kijken terug op een succesvol jaar. Het bestuur bedankt de gemeente en onze vrijwilligers 
die steeds weer klaar staan om medeburgers een steuntje in de rug te geven als dat nodig is. 
Voor hen een diepe buiging!! 



 
 
  
Jaarrekening      Kledingbank Maxima Winschoten   2017 

        
Inkomsten     Uitgaven Bank Kas Totaal 

         

Banksaldo 01-01-2017  € 6.239,99    Huur, gas/licht 
 € 

18.287,06   € -     € 18.287,06  
Kassaldo   01-01-2017  € 121,61    PR kosten  € -     € -     € -    
Orangefonds   € 7.000,00    Afvalstoffen  € 609,27   € 39,79   € 649,06  
Kledingrecycling  € 1.944,60    Bankkosten  € 130,55    € 130,55  
Gemeente subsidie  € 20.000,00    Inventaris  € 233,69    € 233,69  
Schenkingen  € -      Tel., Internet  € 352,44    € 352,44  
Bank interest  € 7,11    Bestuur & Vrijwilligerskosten  € 1.063,05   € 276,81   € 1.339,86  

    Kantoor materialen.  € 266,44   € 188,78   € 455,22  

    Kantine  € 928,29   € 375,95   € 1.304,24  

    Div.  € -     € 72,87   € 72,87  

    Onderhoudskosten  € -     € -     € -    

    Saldo bank  31-12-2017    € 12.400,91  

    Saldo Kas    31-12-2017    € 87,41  

             

  € 35.313,31       € 35.313,31  

             

       
  
 
Namens het bestuur, 
 
Eppo Geertsema 
 
Stichting Kledingbank Maxima 
Portefeuillehouder Financiën 
 
 
 
 
 


