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Grote hal klaar voor de vrijdagmiddag, het inpakken van de kratten.

Hoofdvestiging Steenwijk:
Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk
Administratie:
 0521 744 741 / 06 384 378 51
 info@voedselbanksteenwijkerland.nl
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Inleiding met enkele cijfers
Zoals wij al verwachtten, is het aantal ‘klanten’ (voedselbankgebruikers) in 2013 gestegen. De crisis
werkt door. Mensen raken hun baan kwijt en zijn op zoek naar een andere werkplek. Lang niet
iedereen denkt dan direct aan de voedselbank. Voor velen is het een (te) grote stap. Men schaamt
zich voor het feit, niet alles meer te kunnen betalen en te weinig over te houden voor voedsel.
Sinds begin 2013 is de regel ingevoerd, dat er inzicht dient te zijn in de bankafschriften van 3 recente
maanden. Door deze regel besloot een aantal ‘klanten’ geen gebruik meer te willen maken van de
hulp door de voedselbank. Dit wil niet zeggen, dat men niet in aanmerking kwam, maar dat mensen
er toch moeite mee hadden, om alles te laten weten. Het onderstaande diagram geeft daarom begin
2013 een kleine vermindering van huishoudens aan. Eind 2013 zijn er al zo veel hulpaanvragen
bijgekomen, dat het niveau van begin 2013 weer behaald is.
Armoede in Nederland is anders dan bijvoorbeeld in de Derde Wereld. Men komt in de problemen,
juist door de weelde die hier heerst. Men wil meedoen en laat zich verleiden tot luxe aankopen,
abonnementen. Als dan inkomen wegvalt – om welke reden dan ook – kan men in de problemen
komen.
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Meer mensen, die de hulp inroepen, betekent dat er meer vrijwilligers nodig zijn voor voorbereiding
en uitvoering van allerlei werk. Vrijwilligers worden op verschillende plaatsen ingezet. De
administratie (registratie van gegevens, telefonische bereikbaarheid etc.) is eind 2013 in handen van
3 vrijwilligers. Er wordt gebruik gemaakt van het intake-registratiesystem Voedselbank.nu, dat gratis
ter beschikking wordt gesteld aan voedselbanken door ASolutions.

Het rooster voor de vrijwilligers op vrijdagmiddag en vrijdagavond wordt door een vrijwilligster thuis
gemaakt.
Twee vrouwelijke coördinatoren hebben de leiding tijdens inpakken en uitgifte op vrijdag en delen
deze taak om beurten.
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Vrijwilligers in het Bestuur
Gerrit Vinke - voorzitter
Geboortedatum en -plaats:
Datum in functie:

26-04-1956, Steenwijkerwold
26-10-2009

Ilsemary Bruins - secretaris
Geboortedatum en -plaats:
Datum in functie:

01-12-1954, Steyerberg, Duitsland
26-10-2009

Anja Grit
Geboortedatum en -plaats:
Datum in functie:

04-07-1963, Meppel
26-10-2009

Sijbe Troelstra - penningmeester
Geboortedatum en –plaats:
25-02-1953, Huizen
Datum in functie:
14-10-2011
Jan de Graaf
Geboortedatum en –plaats:
Datum in functie:

22-12-1947, ’s Gravenhage
13-11-2012

Bestuur en team vergaderen enkele keren per jaar. Er is tussendoor goed contact met elkaar.
Bestuursleden zijn ook aanwezig en helpen op vrijdagavond bij de uitgifte.

Uitgiftepunten
Steenwijk, Pluggematen 4 – uitgifte van voedsel iedere vrijdagavond 18:15 tot 19:15 (19:30) uur
(pakketten in oneven week voor alle huishoudens / in even week voornamelijk voor de gezinnen)
Vollenhove, Kerkstraat 40 – uitgifte vrijdagavond 18:30 tot 19:00 uur (pakketten in oneven week)
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Kledingbank
De kledingbank is in principe geopend op dezelfde tijden als de voedselbank. Ook hier hebben meer
vrijwilligers een zinvolle, bij hen passende invulling van hun vrije tijd gevonden. Kleding moet worden
gesorteerd en in de ‘winkel’ uitgestald. Onder uitgiftetijd zijn gemiddeld drie vrijwilligers aanwezig,
om alles in goede banen te leiden. In 2013 is er een begin gemaakt met het registreren van de
uitgegeven kledingstukken, om er op toe te zien, dat er bijvoorbeeld maar één jas per persoon/per
seizoen wordt weggegeven.
De kleding wordt gebracht/gedoneerd door mensen, die toevallig horen dat wij ook kleding uitdelen.
Als er (kinder)kledingbeurzen worden gehouden, denkt men vaak aan ons en schenkt ons
overgebleven kleding.

Huisvesting en faciliteiten

Grote en kleine hal
Vanaf november 2013 huurt de stichting de naast de grote hal gelegen kleinere hal. Deze is ingericht
als opslagruimte en entree. Stellingen zijn verhuisd van de achterkant van de grote hal naar deze
kleine hal. Door middel van een kastenrij is er een afscheiding gecreëerd naar de entree, waar een
balie kon worden neergezet, die voorheen dienst deed in zwembad ‘De Waterwijk’. Bovendien kon er
een koelcel worden overgenomen van het zwembad. Enkele vrijwilligers zorgden voor demontage en
transport. Een doorgang naar de kleine hal is gerealiseerd en omwille van de veiligheid is de
elektrische installatie verbeterd. De grote koelcel kan na vakkundige installatie eind december in
gebruik worden genomen.

Kledingbank en kantoor
Naast deze verandering verhuist in november het kantoor naar de ruimte daarachter, die erbij kan
worden gehuurd. De kledingbank heeft vanaf dan de beschikking over een grote ruimte, die nog wel
als pauzeruimte voor de vrijwilligers beschikbaar is. Tevens kunnen de vrijwilligers van de
kledingbank een extra kamer tegenover het kantoor gebruiken, waar tijdens uitgifte rustig kan
worden gesorteerd.
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Leveranciers
Er zijn goede contacten met Albert Heijn, Prinsenhoven te Steenwijk, waar al vanaf 2012 artikelen
worden opgehaald, die door de wettelijke houdbaarheidsdatum onverkoopbaar zijn, maar nog goed
voldoen aan de eisen van de warenwet, die voor de voedselbanken gelden. Ook bij de supermarkt in
Oldemarkt worden spullen opgehaald. Aan het eind van 2012 waren afspraken gemaakt met Teun
van Etten over afname van goederen van de supermarkt op Het Schar in Steenwijk. Toen C1000 werd
omgebouwd tot een Albert Heijn vestiging, kon de voedselbank alle niet verkochte goederen
ophalen. Een ruim gebaar van Teun van Etten.
Bakkers in Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt en Wolvega bewaren dagelijks het overgebleven
brood en vriezen het in voor de voedselbank, die het op vrijdag ophaalt en in eigen vriezers bewaart
tot de avond. Ook halen wij zuivel op bij Weerribbenzuivel in Nederland. Groenten en fruit wordt
ingekocht door Bert Eleveld en door ons opgehaald bij de groothandel (eerst Ter Wal en dan
Kruidenier) in Meppel, die beiden een deel doneren. Eieren worden ingekocht bij Theo Jansen,
scharrelstal te Paasloo.
Als supermarkten of andere bedrijven producten over hebben, neemt men contact op met de
voedselbank, om een afspraak te maken voor het ophalen of brengen. Ook hobbytuinders bieden wel
eens hoeveelheden groenten en/of fruit aan. Er zijn goede contacten met de voedselbanken
Emmeloord en Weststellingwerf, waardoor regelmatig voedsel kan worden uitgewisseld en/of
overgenomen.

Supermarktacties
Onze vrijwilligers zijn naast hun doordeweekse vrijwilligerswerk bereid om op zaterdag aan
inzamelacties mee te werken bij supermarkten. Dit brengt iedere keer heel veel extra voedsel op,
goed voor een aanvulling van de voedselpakketten. Leerlingen van RSG deden samen met leden van
Lions Steenwijk in december 2013 een zelfde actie met het doel de voedselbank meer producten te
verschaffen voor de uitgiftes aan het eind van de dure decembermaand en de eerste maanden van
het daarop volgende jaar. Een appeltje voor de dorst – steeds vaker nodig, omdat vanuit het
distributiecentrum van de Noordelijke Voedselbanken in Meppel steeds minder producten worden
geleverd.
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Donaties
De voedselbank kan alleen bestaan omdat er mensen zijn, die iets willen doen voor de medemens.
Mensen, die de handen uit de mouwen willen steken (vrijwilligers) maar ook mensen, die een
bijdrage willen leveren aan de kosten. Er zijn heel veel donateurs, die het werk van de voedselbank
mogelijk maken.
Daarnaast ontvangen wij van Gemeente Steenwijkerland jaarlijks een subsidie, die expliciet bestemd
is voor huur van het bedrijfspand aan Pluggematen en de daarbij behorende (kantoor)ruimtes.

Presentaties
Als instanties, scholen, verenigingen, serviceclubs erom vragen, geven wij presentaties over ons
werk. Wij vinden het belangrijk, om burgers bekend te maken met de wijze waarop voedselbanken
werken en uit te leggen, waarom mensen soms een beroep op onze hulp moeten doen en wat de
criteria zijn, waaraan men voldoet als men in aanmerking komt voor hulp. Het feit dat alles wordt
gedaan als vrijwilliger is bij velen niet bekend.

Afspraken / samenwerking
Om tot samenwerking te komen onderhouden wij contact met medewerkers van Gemeente
Steenwijkerland, Timpaan, Diaconaal Platform, IGSD (werk- en inkomens consulenten), GKB
(regiomanager en medewerkers GKB), Algemeen Maatschappelijk Werk (ZONL), Limor, MEE en TDC.
Wij waren mede betrokken bij de totstandkoming van het structureel overleg van de boven
genoemde ‘spelers’ als Schuldhulpplatform/Ketenpartners en de ontwikkeling van het convenant,
dat door deze partijen in 2013 ondertekend is. Wij nemen deel aan het overleg met deze partners,
dat regelmatig wordt gehouden in het gemeentehuis.
De pilot ‘In eigen hand’, is een product van dit overleg. Hierbij gaat het om de opleiding van
vrijwilligers en het koppelen van deze vrijwilligers aan zogenaamde uitstromers uit de
schuldhulpverlening. Het is de bedoeling dat mensen, die een periode onder bewind hebben moeten
leven en daarna (weer) moeten leren, de betalingen van hun eigen vaste lasten te doen, een korte
tijd worden geholpen door deze vrijwilligers. In 2013 hebben koppelingen plaatsgevonden en een
aantal daarvan is afgerond met goed resultaat.

Inloopspreekuur
Eind 2013 is een begin gemaakt met een spreekuur voor voedselbankgebruikers op uitgifteavonden
in de oneven weken van het jaar. De hulpverleners van AMW ZONL, TDC en MEE zijn dan aanwezig
en geven uitleg en maken zo nodig afspraken met onze ‘klanten’. Dit is vooral goed voor mensen, die
bemoeienis van buitenaf willen mijden, maar die hulp toch kunnen gebruiken.
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Uitgelicht
7 februari: medewerkers Kringloopwinkel Steenwijk brengen pakken waspoeder voor alle
voedselbankgebruikers. Een deel van de opbrengst van de Knikkeractie.

15 februari: in het kader van ‘Alles begint vrijwillig’ komt journaliste Maaike Heethaar van RTV Oost
met een filmploeg bij ons, om ‘een kijkje te nemen in onze keuken’. Verschillende vrijwilligers
worden geïnterviewd en aan het eind neemt Ilsemary Bruins de ‘Veer van Overijssel’ in ontvangst als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk. Op 16 maart is het filmpje onderdeel van een
uitzending op TV Oost.
15 maart: NL doet – extra vrijwilligers helpen bij het schoonmaken van kratten en hal.
25 maart: de ‘nieuwe’ bestelbus wordt officieel in ontvangst genomen. De bedrijven ABS Groen,
Autopoetsbedrijf Steffens en Boss design hebben belangeloos gewerkt aan de opknapbeurt van deze
bus.

17 april: Rabobank Steenwijk houdt haar ledenvergadering op locatie bij de Voedselbank. Tijdens de
vergadering wordt een presentatie gegeven door onze voorzitter. De leden krijgen daarna een
rondleiding door het gebouw.
11 juni Sprokkeldag: Wij krijgen bezoek van 4 groepen van 60 à 70 leerlingen, die tijdens de sportdag
kennismaken met een handicap. Zij lopen ‘gehandicapt’ van school naar de voedselbank en doen
onderweg spellen. Ze brengen voedsel mee als donatie en krijgen een rondleiding door de
voedselbank. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met en op initiatief van RSG en De Slinger.
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19 juni: 162 boodschappenkratten vol met overgebleven producten worden opgehaald bij
Supermarkt Van Etten op ’t Schar. Het is zo veel, dat wij de hulp van Kringloopwinkel Steenwijk
inroepen met een kleine vrachtwagen.
16 augustus: Rotary Steenwijk Regio maakt een begin met haar hulp aan de voedselbank, het
daadwerkelijk ‘Handen uit de mouwen steken’. Leden van de serviceclub helpen bij inpakken en
uitgifte van voedselpakketten op vrijdag in de oneven weken van het jaar. Ook wordt er nagedacht
over mogelijkheden voor meer hulp in vorm van advies en netwerkactiviteiten.
5 september: vrijwilligersavond met barbecue.
5 december: supermarkt inzamelactie door leerlingen RSG en serviceclub Lions Steenwijk.
14 december Dickens festival in Steenwijk: vrijwilligers van de voedselbank staan op het plein voor
de Grote Kerk in Steenwijk oliebollen te verkopen voor de drie goede doelen (waarvan de
voedselbank er een is) van de actie door PKN Steenwijk.
20 december: Nulmeting Voedselveiligheid door Houwer Holtackers. Wij werken mee aan
verbetering van de voedselveiligheid bij de Nederlandse Voedselbanken. N.a.v. de nulmeting en het
daarop volgende rapport wordt een verbeterplan opgesteld. Na training van de betrokken
vrijwilligers volgt in 2014 een bezoek door Houwersgroep (voorheen Houwers Holtackers).
20 december: voedselbankgebruikers nemen deel aan het Kerstdiner, georganiseerd door TDC
(Thuiszorg Diensten Centrale) in samenwerking met het Diaconaal Platform en in overleg met de
voedselbank.
27 december: tijdens de laatste uitgifte van het jaar worden er oliebollen gebakken en uitgedeeld. De
oliebollen worden gebakken door een meneer, die zelf een tijdje gebruik heeft moeten maken van de
Voedselbank.
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Financieel overzicht
Onderstaand overzicht geeft een beknopt beeld van de baten uit fondsenwerving en de lasten met
betrekking tot het verstrekken van voedsel.
Ter vergelijking is het resultaat van 2012 in de derde kolom af te lezen.

BATEN
Giften kerken
Gemeente subsidie
Giften bedrijven
Giften maatschappelijk
Giften particulieren
Giften scholen
Bijdrage landelijke voedselbank
Overige opbrengsten
Som der baten

Uitkomst
2013
€

Begroting
2013
€

9.827,92
6.000,00
10.386,92
11.676,00
150,00
1.000,00
2.243,33
41.284,17

8.000,00
10.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00

Uitkomst
2012
€

1.500,00

13.456,14
5.000,00
2.331,50
2.262,90
4.286,20
1.417,48
1.500,00

25.000,00

30.254,22

14.719,40
5.339,09
1.278,37
21.336,86

7.500,00
3.000,00
700,00
11.200,00

11.397,04
3.097,66
4.825,96
19.320,66

13.367,12
2.315,80
1.936,00
141,50

12.000,00
1.000,00
-

8.860,38
2.479,87
1.806,63
77,55

17.760,42

13.000,00

13.224,43

39.097,28

24.200,00

32.545,09

2.186,89

800,00

-2.290,87

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Inkoop producten
Transportkosten
Magazijn

Beheer en administratie
Huisvesting
Kantoor en organisatie
Overige bedrijfskosten
Bankkosten

Som der lasten

Resultaat

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.
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