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PRIMAIRE DOELSTELLING

verstrekken van voedsel aan mensen die dat om welke reden dan ook
nauwel'rjks kunnen betalen

voorkomen dat waa rdevol Ie voed i ngsm iddelen worden vern ietigd

....misschien wel de snelst groeiende bank van Nederland....



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

De financieel economische crisis, waarin ons land of gemeente zich vanaf 2008 bevindt,

heeft zoals u kunt zien, in 2011 wederom geleid tot een groei van ons cliëntenbestand.

Voor mij persoonlijk springen er in 2011 twee zaken in het bijzonder uit.

Ten eerste: veel mensen die mij aanspreken over het wel en wee van de voedselbank

denken dat mensen vaak langdurig afhankelijk zijn van voedselhulp. Zoals u kunt zien op

pagina B blfikt het tegendeel het geval: van de 100 cliënten waarmee wij in 2011

begonnen, zijn er al weer 70 afgevoerd (helaas kwamen daar wel weer anderen voor in

de plaats).

Ten tweede: in 2011 zijn wij begonnen met een extra uitgifte (van brood, eieren, zuivel

en groente en fruit) voor gezinnen en mensen die het om de een of andere reden wel

heel erg hard nodig hebben. Zij kunnen in tegenstelling tot eerder nu elke week komen.

Hierbij gaat het ultimo 2011 om ongeveer 70 cliënten.

Hoewel deze extra uitgifte toch wel een beperkt karakter heeft, zien wij dat ook deze

duidelijk in een behoefte voorziet. Dit leiden wij af aan de toch wel grote opkomst.

Uiteraard is de opkomst hier minder dan bij de'grote uitgifte'.

Het laatste punt wat ik zou willen benadrukken is dat wij het niet alleen kunnen: zonder

vrijwilligers en zonder hulp vanuit de maatschappij (die er gelukkig heel veel is!) zouden

wU dit niet kunnen realiseren.

Ik wil dan ook een ieder bedanken die met welke vorm van hulp dan ook ons werk in

2011 mogelijk heeft gemaakt. Ik hoop ook in 2012 weer op u te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Vinke
(voorzitter bestuur)



Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat vanaf oprichting in oktober 2009 uit 5 leden. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.

In 2011 hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden.
De heer T.W. van Dalen en de heer E.G.J. van den Hoonaard hebben het bestuur
verlaten. Voor hen zijn twee nieuwe bestuursleden in de plaats gekomen: Wilma Slot en
Sijbe Troelstra.

Bestuursleden:
G. Vinke (voorzitter)
I. I. M. Bruins-Mtiller (secretaris)
S. Troelstra (penningmeester)
A. Grit-de Jonge
W. Slot-Noorman

Vergaderingen
In 2011 vergaderde het bestuur 3 keer en het team van vrijwilligers 2 keer.
Twee Bestuursleden namen deel aan 3 van de 4 vergaderingen van Voedselbanken
Nederland, regio Noord/Oost in Beilen.

Vrijwilligers
In 2011 zijn 5 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. In de
hebben 7 nieuwe vrijwilligers taken overgenomen.
Aan het eind van het jaar waren 43 vrijwilligers aan de organisatie

loop van het jaar

verbonden.
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Voedselhulp

Criteria

BU de intake is het belangrijk om de financiële situatie van aanvrager in beeld te krUgen.
Hiervoor zijn door de landelijke organisatie criteria opgesteld. In 2011 waren de criteria
als volgt:
Leefgeld per maand op of een minder bedrag dan
€ 175,00 voor een volwassen persoon plus
€ 60,00 voor elke extra volwassene (persoon 18 jaar of ouder) plus
€ 25,00 voor kinderen (leeftijd 0 tot 12 jaar) plus
€ 50,00 voor kinderen (leeftijd 13 tot 17 jaar)

(vanaf januari 2O12 zijn de criteria veranderd - informatie hierover is te vinden op onze website)

Screening

Intake en (her)screening wordt door drie'koppels' (man/vrouw) van twee vrijwilligers
gedaan. Ztj gaan 's avonds op afspraak bij de aanvragerlcliënt thuis op bezoek en vullen
de gegevens (persoonlijk en financieel) op het aanvraagformulier in, waarna het
maandelijks te besteden bedrag kan worden uitgerekend. Aanvrager dient documenten
te overhandigen, om de juistheid van bedragen te bewijzen. Hieruan kan een kopie
worden gemaakt voor het dossier.
Voedselhulp wordt \roor zes maanden toegekend en kan na een herscreening (bezoekje
aan huis enlof overhandiEing van bewijsstukken) enkele keren worden verlengd met zes
maanden.

Voedselverstrekking door de voedselbank is in principe tijdelijk met een maximum van
drie jaar, gekoppeld aan een schuldsanering (zover daaruan sprake is). Aanvrager moet
daarnaast alles er aan doen om uit de problemen te komen.

Alle cliëntgegevens worden bewaard op een centrale plek.



Klantenbestand - gezinssamenstelling

In 2011 groeide het aantal cliënten van 100 naar 108. Het aantal pakketten groeide van
L22 naar 135. 108 deelnemende huishoudens aan het eind van 2011 betekende hulp aan
159 volwassenen en 146 kinderen.

januari 2011
100 huishoudens
34 gezinnen
23 vrouwen met kinderen
6 mannen met kinderen
13 alleenstaande vrouwen
15 alleenstaande mannen
9 samenwonend

december 2011
108 huishoudens
36 gezinnen
25 vrouwen met kinderen
5 mannen met kinderen
12 alleenstaande vrouwen
21 alleenstaande mannen
9 samenwonend



Voedselaanvoer

De hoeveelheid producten, die geleverd wordt door Regio NoordlOost Meppel is in de
loop van 2011 sterk verminderd" Dit is waarschijnlijk het gevolg van de economische
crisis en de daarmee gepaard gaande teruglopende productie.

De voedselbank koopt groenten en fruit in bij groothandelTer Wal in Meppel. Dit is
mogelijk door tussenkomst van Bert Eleveld. De groothandel doneert ernaast
overgebleven groenten en fruit aan de voedselbank. Soms kan niet alles worden
uitgedeeld en wordt op maandagochtend de rest weggebracht naar één of meer adressen
in Steenwijk en Steenwijkerwold. Als blijkt dat de kwaliteit van de producten (na het
weekeinde) te slecht geworden is, wordt de rest naar boeren in Zuidveen en
Steenwij kerwold gebracht.

Sinds mei 2011 worden eieren ingekocht bij Scharrelstal Theo Jansen, Paasloo, die
hienroor een gunstige prijs berekent.

De hoeveelheid brood is afhankelijk van wat de bakkers per dag overhouden en voor de
voedsel ba nk invriezen.

Weerribbenzuivel Nederland doneert sinds november/december 2011 iedere week een
grote hoeveelheid zuivel.

Groenten, fruit, brood en zuivel worden door vrijwilligers met de auto van de
voedselbank opgehaald op vrijdagochtend en -middag.
Veel bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren doneren voedsel en nemen
daaruoor contact op met de coördinator.

Kerken helpen door de gemeenteleden te vragen houdbare levensmiddelen te doneren en
schoolkinderen brengen houdbare levensmiddelen mee naar school.

Tijdens inzamelingsacties in supermarkten in Steenwijk en Vollenhove in juli en
december 2011 zamelden vaste en tijdelijke vrijwilligers van de voedselbank voedsel in.
Dat was iedere keer een groot succes. Met de daarmee venkregen voorraad aan
houdbare producten kon het voedselpakket meerdere maanden naar behoefte worden
aangevuld.

Door particulier initiatief hebben verschillende acties plaatsgevonden en werden er
speciale artikelen, zoals luxe paasbrood en roomboter (met Pasen), chocoladeletters en
kruidnoten (met Sinterklaas) en vlees, vleesschotels (kalkoen) en kerststol (met Kerst)
gedoneerd.



Voedseluitgifte

Voedseluitgifte is op twee locaties in Steenwijkerland:

Pluggematen 4
Steenwijk (wekelijks)

Kerkstraat 40
Vollenhove (een keer in de veertien dagen)"

Voedselpakketten worden samengesteld van de artikelen, die een keer ín de veertien
dagen op donderdagmiddag (oneven weken v/h jaar) worden geleverd vanuit Meppel.
Vrijdagmiddag (om de veertien dagen) pakken vrijwilligers hieruan basispakketten in.
Eén van de vrijwilligers coördineert de inpakwerkzaamheden en neemt op donderdag de
goederen in ontvangst, die door een kleine vrachtwagen van distributielocatie Regio
Noordoost worden gebracht.

Uitgifte van voedsel is op vrijdagmiddag (na het inpakken in de oneven weken) van
15:45 tot 16:30 uur en vrijdagavond 18:45 tot 19:45 uur.
De voedselpakketten voor locatie Vollenhove worden op vrijdagmiddag na het inpakken
naar Vollenhove gebracht.

Na overleg met Bert Eleveld en groothandel Ter Wal is in april 2011 de extra uitgifte in
de even weken v/h jaar ingevoerd. Cliënten (huishoudens met kinderen en mensen, met
bijzonder weinig leefgeld) kunnen wekelijks op vrijdagavond 18:45 tot 19:45 uur voedsel
ophalen, dat gekocht/gekregen ís en opgehaald door de chauffeurs van de voedselbank
bij plaatselijke/regionale ondernemers. Dat is in ieder geval groenten en fruit, brood en
eieren.

Uitbreiding van de service betekende extra inzet van tijd en energie van vrijwilligers. De
betrokken vrijwilligers waren graag bereid, zich in te zetten voor de extra service.

Food en non-food rnag alleen door vrijwilligers van de voedselbank worden uitgedeeld.
Bij alle activiteiten wordt gelet op de privacy van de'klanten'.

È



Kleding

Klanten van de voedselbank hebben iedere vrijdagavond toegang tot de kledingafdeling.
Deze nevenactiviteit is gegroeid, omdat veel mensen kleding brengen. Dat kan zijn
omdat de kinderen uit de kleren zijn gegroeid of doordat kleding uitgesorteerd wordt en
men graag een goed doel ermee steunt. Er worden restanten van kinderkledingbeurzen
gebracht, maar ook huishoudelijk textiel zoals beddengoed en handdoeken.

Mensen, die in een traject van schuldsanering verkeren, hebben weinig geld orn kleding
te kopen. Bij de voedselbank kunnen zij gratis meenemen, wat zij nodig hebben. Er
wordt dan ook veel gebruik Eemaakt van de mogelijkheid.

De ruimte is beperkt en zou best groter mogen. Er is een gedeelte van de grote hal
gereserveerd voor kleding. Met behulp van kasten is een wand gecreëerd. Nu is het zo,
dat twee vrijwilligers toezicht houden en twee klanten tegelijk toegang hebben tot de
ruimte. Niet iedereen kan dus komen kijken in de korte tijd van opening, terwijl er
genoeg kleding ligt. Aan het eind van een seizoen wordt de kleding uitgezocht om ruimte
te maken voor het volgende seizoen.

Uitgezochte kleding wordt overgedragen naar Dorkas, waardoor ze toch nog een goede
bestemming krijgt.

Huisraad

Af en toe constateren wij, dat klanten onvoldoende rniddelen hebben orn meubels en
huisraad aan te schaffen. De voedselbank op haar beurt krijgt ledikanten, matrassen etc.
aangeboden. Vrijwilligers van de voedselbank helpen bij het oplossen van de
noodtoestanden

I



Ontwikkelingen in het klantenbestand

Tijdens uitgifte wordt een presentielijst bijgehouden, om het ophaalgedrag van de
cliënten te registreren.

In de loop van 2011 werd de voedselhulp voor 70 cliënten beëindigd:

2L twee keer zonder kennisgeving afrvezig
14 voldoen niet meer aan criteria (na herscreening)
28 hebben bedankt / zijn schuldenvrU (uit de problemen)
4 verhuisd naar een andere gemeente
3 afgewezen / voldoen niet aan criteria (na intakegesprek)

Klanten mogen in principe drie jaar gebruik maken van voedselhulp. Dit is landelijk
afgesproken. Gezien de doorstroming van het klantenbestand bij Voedselbank
Steenwijkerland zal het kleine deel van de klanten, dat na drie jaar nog op de Iijst staat,
niet zondermeer worden uitgeschreven.

Wij kunnen vaststellen, dat de klanten van de voedselbank in te delen zijn in globaal drie
groepen: mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening, chronisch zieken en
vluchtelingen.

120
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80
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Financieel

Uittreksel uit de jaarrekening 2011

resulta.at

TOTAAL BATEN

Toelichting
L. Inkoop producten betreft de facturen voor de inkoop van groenten en fruit en de bijdrage

aan de Noordelijke Voedselbank in januari (de overige maanden werd er geen bijdrage
gevraagd n.a.v. besluit vergadering NVB)
Transportkosten zijn de kosten voor en onderhoud van de Opel Combo.
Bij huisvesting staat het bedrag vermeld dat voor huur en servicekosten voor het pand op
Pluggematen werd betaald.
Magazijnkosten zijn bedragen voor verpakkingsmateriaal, verlichting en borg voor de
kisten, die extra zijn aangeschaft.
Kantoor en organisatie: telefoonkosten, kantoorbenodigdheden, bijdrage KvK, huur postbus
(aan het eind van hetjaar opgezegd) etc.
Bankkosten (spreekt voor zich)
Overige bedrijfskosten: o.a. vergaderkosten, stoftingskosten Rova, lidmaatschap
verenigingen en stichtingen.
De kruispost voor inkoop betreft de bankopname voor het kopen van de eieren, die contant
worden afgerekend.

Donateurs
Brood:
Bakkerijen
- Muis, Steenwijkerwold
- Boogaard, Oldemarkt
- Vliegendehond, Wolvega
- Boxum, Steenwijk
- Houtsma,Vollenhove (incidenteel)
- Bakker Bart

Groenten en Fruit:
Bert Eleveld, Steenwijk en Ter Wal Groenten- en fruitgroothandel, Meppel
Aardappelen en uien: mw. E. Romijnse, Kraggenburg
Zuivel:
Weerri bbenzuivel, [Yederland
Eieren:
Scharrelstal Theo Jansen, Paasloo
Kruidenierswaren:
C 1000 Jos Smit, Oldemarkt
Attent supermarkt, Tuk

975,80

't"17
500,00

1.346,

777;55
í9.90§,37

2.
3.

4.

5.

6.
v.

8.

€ 2.150,00



In 2011 werden supermarkten benaderd en konden afspraken worden gemaakt voor de
levering van brood en ingevroren versartikelen. Tevens werden er voedselinzamelingen
gehouden onder het winkelend publiek, om de voorraad aan houdbare producten aan te
vullen"
Supermarkten, die hieraan meededen:
Albert Heijn, Steenwijk, Supercoop Steenwijk, Super De Boer Kerssies, Vollenhove, Coop
Compact, St. Jansklooster, Spar supermarkt Nijland, Giethoorn en supermarkt Attent in
Tuk"

In februari 2011 haalden wij bU Super De Boer Kerssies in Vollenhove 125
boodschappendozen op. De winkel had zelf een actie gehouden. Later kregen wij nog het
emballagegeld, dat klanten hadden gedoneerd aan de voedselbank.

Bij supermarkt Attent in Tuk en Coop Compact, St. lansklooster hebben wij een paar
keer overgebleven producten opgehaald.
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Sponsors

Wij zijn dankbaar voor alle giften, die wij in de loop van het jaar hebben ontvangen. Zij
maken ons werk mogelijk. Zonder geld en goederen kan de hulp niet worden voortgezet.

Kerken
Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel
Scholen
Vrouwenyerenigingen
maatschappelij ke organ isaties
bedrijven
particulieren

Na een presentatie door vrijwilligers
bij obs Kallenkote werd een foto
gemaakt van de kinderen met de
ingezamelde producten.

Er werden in de loop van het jaar presentaties gegeven bij scholen, vrouurenverenigingen
en diaconieën. Het is een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor de voedselbank
en haar doelen.

Kerct 2011 - sponsors (vier van de vele acties)

W'd Olde Veste bezorgde kalkoenvlees" De hoofdsponsors van de voetbalvereniging
hadden hiervoor de handen in elkaar geslagen.

De heer Nolles doneerde kerstbroden, evenals diaconie Vollenhove.

Rollades werden bezorgd door slagerij Mulder in opdracht van Egbert de Vos en door
C1000 in opdracht van Jan Kredit.

Tevens zamelden inwoners van Steenwijkerland in overleg met ons goederen in en
brachten deze, zodat wij een goed gevuld pakket konden samenstellen.
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Vooruitblik

De toeloop van cliënten is voor ons reden om ons zorgen te maken over de toekomst.

Terwijl er in de eerste maanden van 2012 een groei van cliënten valt te constateren van bijna 30
procent vergeleken met 2011 hebben wij tegelijkertijd te maken rnet een vermindering van
levering van voedsel door de Regionale voedselbank in Meppel. Om de vele aanvragers te kunnen
helpen zullen er nog meer leveranciers gevonden moeten worden.

Screening van de inkornenssituatie van aanvragers en bestaande cliënten dient goed te gebeuren,
zodat alleen de echt hulpbehoevenden - rnensen die volgens de criteria van de voedselbank in
aanmerking komen voor hulp - voedsel mogen ophalen. Tegelijkeftijd zal samenwerking met de
hulpverlening gezocht moeten worden. Mede door het laagdrempelige karakter van de organisatie
is er de mogelijkheid om mensen te bereiken en zouden de vrijwilligers van de voedselbank
mensen de weg kunnen wijzen naar verdere hulp en ondersteuning. Er zullen in 2012 gesprekken
gevoerd worden met Gemeente Steenwijkerland, GKB, Algemeen Maatschappelijk Werk ZONL en
andere hulpverleningsinstanties"

Hulp door de voedselbank is bedoeld als een tijdelijk middel om door een moeilijke financiële
periode te komen. Door de producten, die men gratis knjgt, houdt men geld o\rer voor andere
belangrijke zaken. Gezinnen met kinderen krijgen daarom voorrang voor andere hulpvragers.
Participatie van alle kinderen aan alle voor hen bedoelde activiteiten mogelijk rnaken - ook dat is
een doel, dat wij nastreven.

Daarnaast wil de voedselbank ervoor zorgen, dat voedsel niet wordt weggegooid, maar op een
verantwoorde manier alsnog gebruikt wordt. Helaas is niet altijd te voorkomen, dat voedsel wordt
vernietigd. Ook wij hebben wel eens te maken met een overschot, dat niet uitgedeeld kan worden.
WU proberen er dan een bestemming voor te vinden, door het kosteloos aan te bieden aan een
andere instantie of adres, die het kan venverken-

Wij willen iedereen, die ons de mogelijkheid geeft, om gratis uit te delen - door donatie of
sponsoring - nogmaals haftelijk bedanken. Tevens bedanken wij Gemeente Steenwijkerland voor
haar (fi nanciële) steun.

Ook in 2012 doen wij ons best, om erïoor te zorgen dat zo veel mogelijk voedsel gebruiK i.p"v.
vernietigd wordt, door mensen te helpen, een moeilijke periode van hun leven door te komen-

Gerrit Vinke (voorzitter)
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Ilsemary Bruins-Muller (secretaris)


