Jaarverslag 2016 Maxima Delfzijl
Maxima geopend op 23 maart 2016 door wethouder Joosten
Na tegenslagen bij het vinden van huisvesting heeft Maxima D.A.L. (Delfzijl, Appingedam en
Loppersum) de deuren geopend aan de Oude Schans 23 in Delfzijl boven de Bibliotheek;
vroeger de jeugdbibliotheek. Er was veel belangstelling voor de opening door dhr. Meindert
Joosten. Een geslaagde modeshow werd georganiseerd door de vrijwilligers en met kleding
van Maxima Delfzijl. Op 24 maart gingen de deuren open voor alle minima van Delfzijl,
Appingedam en Loppersum.

Wie mogen winkelen bij Maxima?
Kledingbank Maxima is voor mensen met een inkomen onder de bijstand grens. Dit kunnen
b.v. ook ZZP-ers of andere bijstand gerechtigden zijn. Deze mensen moeten een verwijsbrief
of een laatste kopie van hun inkomen plus een id kaart meenemen. Zij worden ingeschreven
en krijgen dan een kleding kaart, waarmee kleding uitgezocht kan worden voor heren, dames
en kinderen.

Koffietafel
Bezoekers kunnen aan de koffietafel een kopje koffie of thee krijgen en de vrijwilligers zijn
altijd bereid vragen te beantwoorden. Veel mensen weten niet dat de Gemeente veel potjes
heeft, waar zij eventueel voor in aanmerking kunnen komen.

Subsidies
Voor een periode van 5 jaar was subsidie beloofd door de gemeente voor huur-en
energiekosten met een opzegtermijn van een jaar. Helaas is dit teruggedraaid naar 1 jaar
met een opzegtermijn van 1 maand. Voor de inrichting kregen we subsidie van het
Kansfonds en het Armoedefonds. Het bestuur is de gemeenten zeer erkentelijk voor de
jaarlijkse bekostiging van huur- en energiekosten.

Bestuur, vrijwilligers en bedrijfsleiders
Het bestuur bestaat uit Anja Brink (voorzitter) Sina van Hoove (secretaris) Hilly Stienstra(
penningmeester, Lidy van het Westeinde en Ans Poort.

Na een informatieavond meldden zich 13 enthousiaste vrijwilligers aan.
Bij de start waren er twee bedrijfsleiders Sina van Hoove en Henk Dijkhuis. Henk heeft ook
gewerkt in Sappemeer/Hoogezand, maar is er eind van het jaar (in verband met Reisafstand)
toch mee gestopt. Ans Poort en Connie Knol zijn tijdelijk bedrijfsleidster geweest. Ans werd
politiek actief en Connie kreeg een baan (verzorgt nog naar onze uiterste tevredenheid de
website en facebook). Eind 2016 waren Anja Brink, Grietje Zandstra en Sina van Hoove de
bedrijfsleidsters.

Kleding en overige zaken
Na een wat moeizame start (de weg naar Maxima is niet voor iedereen, met name door
drempelvrees, even gemakkelijk) was er toch in december een klantenbestand van ongeveer
750 klanten en hebben we veel mensen erg blij kunnen maken.

Kleding en overige zaken
Na een wat moeizame start (de weg naar Maxima is niet voor iedereen, met name door
drempelvrees, even gemakkelijk) was er toch in december een klantenbestand van ongeveer
750 klanten en hebben we veel mensen erg blij kunnen maken. Er was een redelijke inbreng
en wij hopen dat veel particulieren ons hun niet gebruikte kleding blijven brengen. Via
verwerkingsbedrijf Sympany krijgen wij nog inkomsten. Verder kregen we van de
Soroptimistclub een aardig bedrag waarvan we paspoppen en een legospeeltafel hebben
gekocht, later in het jaar ontvingen we nog een anonieme gift.

Financieel overzicht 2016
INKOMSTEN:
Gemeente subsidies
(huur, gas en electra)
Sponsors en acties
Verkoop overtollige kleding
Batig saldo

18.000,00
300,00
1.000,00
---------------19.300,00

UITGAVEN
Organisatie kosten
(drukwerk, bankkosten e.d)

900,00

Aanschaf inventaris

8.000,00

Uurloon en materiaal

10.000,00

Koffie/thee en gebruik keuken

400,00
--------------19.300,00

BEGROTING 2017
Opbrengst acties en sponsering

1.000,00

Reserve

1.000,00

Overtollige kleding

1.000.00
------------

Inkomsten

3.000,00

Koffie/ thee en gebruik keuken

1.000,00

Organisatiekosten 150,00 per maand

1.500,00

Batig saldo

500,00
-----------

Uitgaven

3 .000,00

In verband met Kerst is er door het bestuur een gezellige vrijwilligersavond georganiseerd
met hapjes en drankjes, een klein kerstpresentje en eendiavoorstelling van Hilly over haar
tijd in Bangladesh en Oman, wat door iedereen werd gewaardeerd.
Samenstelling bestuur 01-01-2017: Anja Brink (voorzitter), Sina van Hoove (secretaris), Hilly
Stienstra (penningmeester), Ans Poort en Lidy van her Westeinde. Contactadres secretariaat
Sina van Hoove, Syndicuslaan 3, 9934PT, Delfzijl telefoon 0623289012, email:
k.vanhoove@kpnmail.nl

