
St. Kledingbank     Maxima       Winschoten   

                
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Kledingbank Maxima te Winschoten.  
  
Modezaak zonder kassa.  
  
Maxima is een zaak zonder kassa, de winkel is als modezaak ingericht, Klanten vinden het fijn om bij 
Maxima te winkelen. De winkel is ten minste 4 dagen per week ’s morgens en ’s middags geopend. 
De winkel is tenminste 4 maanden open met de voorjaar / zomercollectie en tenminste 4 maanden 
met de herfst / wintercollectie. Er is een kledingkaart voor dames, heren, meisjes en jongens. Hierop 
staat welke kledingstukken kunnen worden uitgekozen.  
  
Kleding.  
  
De kleding komt van verschillend bronnen, particulieren, plaatselijke detailhandel en het Groningse 
samenwerkingsverband. De binnenkomende kleding wordt door onze vrijwilligers gesorteerd, de 
draagbare kleding komt in de winkel de rest gaat naar de kledingrecycling.  
Nieuw in 2018 is nieuw ondergoed voor kinderen / tieners van 0 tot 18 jaar, dit wordt gekocht af een 
groothandel middels de “Klijnsma gelden “, dit is een schot in de roos richting deze groep, het is niet 
te bedenken hoeveel kinderen moeite hebben met iets simpels als gymnastiek, omdat mooi schoon 
ondergoed ontbreekt! Dit jaar waren er 5360 bezoekers en zijn er 10640 kledingstukken verstrekt.  
  
Vrijwilligersbeleid.  
  
In de winkel werken merendeels mensen uit de doelgroep; het principe is voor en door de doelgroep. 
Op deze wijze kunnen mensen zich ontwikkelen en misschien een betaalde baan verkrijgen.  
  
Doelgroep.  
  
Maxima is voor mensen met een bijstandsuitkering Participatiewet of Wajonguitkering of met een 
zgn. Individuele inkomenstoeslag. Ook welkom zijn mensen zonder uitkering die per 2018 een 
inkomen hadden tot 110% van de bijstandsnorm. Deze klanten komen met een verwijsbrief van een 
maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, GKB, Stichting leergeld of Humanitas.  
  
Bedanken.  
  
Wij kijken terug op een succesvol jaar, Het bestuur bedankt eenieder die kleding binnenbracht, de 
Gemeente die subsidie verstrekte, donatie van nieuwe kinderkleding en onze vrijwilligers en 
bedrijfsleiding die steeds weer klaar staan om medeburgers een steuntje in de rug te geven als dat 
nodig is. Voor hun een diepe buiging.  
   


