
St. Kledingbank    Maxima   Winschoten 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Kledingbank Maxima te Winschoten 

Modezaak zonder kassa. 
Maxima is een kledingzaak zonder kassa. De winkel is als modezaak ingericht, met paskamers en 
spiegels. De winkel is 4 maanden in het voorjaar met de zomercollectie en vier maanden in de herfst 
met de wintercollectie open. De winkel is in die periodes 4 dagen per week  ’s morgens en ’s middags 
open. De klanten winkelen met een kledingkaart. Er is een kledingkaart voor dames, heren, meisjes 
en jongens. Op de kaart staat welke kledingstukken kunnen worden uitgekozen. Klanten vinden het 
fijn om bij Maxima te winkelen. 

Kleding 
De kleding komt van verschillende bronnen zoals particulieren, plaatselijke detailhandel en het 
Groningse samenwerkingsverband. De binnenkomende kleding wordt door de vrijwilligers 
gesorteerd. De draagbare kleding komt in de winkel, de rest gaat naar de recycling.  
Ondergoed voor kinderen/tieners van 0 tot 18 jaar wordt gekocht bij een groothandel met de z.g. 
“Klijnsmagelden”. Voor kinderen is het belangrijk om ondergoed te hebben, om zonder zich te 
hoeven schamen, mee te kunnen doen aan bijvoorbeeld gymnastiek.  

Doelgroep 
Maxima is een kleding winkel voor mensen met een Bijstandsuitkering Participatiewet of 
Wajonguitkering of met een zgn. individuele inkomenstoeslag. Ook mensen zonder uitkering, die een 
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben, zijn welkom. Zij dienen een verwijsbrief van een 
maatschappelijke instantie zo als Maatschappelijke Werk, GKB, Stichting Leergeld of Humanitas te 
hebben. 

Bestuur 
In het afgelopen jaar is er wisseling van bestuursleden geweest. De penningmeester heeft afscheid 
van het bestuur genomen. Twee nieuwe bestuursleden werden geworven, waarvan één de nieuwe 
penningmeester werd. 

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. 

Coronabeleid 
In het afgelopen jaar werd ons land geteisterd door de coronapandemie. De kledingwinkel heeft zich 
aan de coronamaatregelen gehouden. Dat betekende bij de eerste lock down in maart en bij de 
tweede lock down in december dat de winkel vroegtijdig moest sluiten. De winkel is om die reden in 
de zomer enige tijd langer open geweest. De winkel werd coronaproef ingericht, met een vaste 
looproute. Klanten en vrijwilligers droegen, toen dat verplicht werd, een mondkapje in de winkel. 

Jaarrekening 
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de Jaarrekening 2020.  

Subsidie 
Maxima kledingwinkel Winschoten ontving tot nu toe €16500,00 subsidie van de Gemeente 
Oldambt. De Gemeente Oldambt heeft in het afgelopen jaar aangekondigd dat deze subsidie niet 
langer zal worden verstrekt. Het Bestuur heeft een aantal gesprekken met de Gemeente gevoerd, om 
het belang van subsidie voor Maxima kledingwinkel onder de aandacht te brengen. De Gemeente  



heeft desondanks laten weten dat 2021 een overgangsjaar zal zijn en ze daarna geen subsidie meer 
zal verstrekken. 

Zelf geld generen 
Gezien dat de subsidie op termijn zal komen te vervallen, is het belangrijk dat Maxima kledingwinkel 
zelf voor inkomsten zorgt. Een eerste aanzet daartoe is gedaan. Eén van de bestuursleden neemt 
deel aan de werkgroep “17 mei”, een provinciale werkgroep die tot doel heeft inkomsten voor 
Maxima binnen te halen. 

Bedanken 
Het bestuur bedankt iedereen die Maxima Kledingwinkel steunt.   
We danken  de mensen die kleding binnenbrachten, organisaties of detaillisten die bijdroegen, de 
verhuurder die niet alleen huurbaas is maar ook betrokkenheid toont. We danken onze vrijwilligers 
en bedrijfsleider, die ook in dit moeilijke coronajaar een hecht en betrouwbaar team vormden.  

 


