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Voedselbank Steenwijkerland 
 

 

Adres:    Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk 

Adres secretaris:  Vredenburg 21, 8341 RM Steenwijkerwold 

Telefoon:   0521-744741 / 06-38437851 

Bankrekening:   NL86RABO0145 1541 57 

Website:   www.voedselbanksteenwijkerland.nl 

E-mail:    info@voedselbanksteenwijkerland.nl 

KvK-nummer:   08209206 

 

Samenstelling Bestuur 
 

Voorzitter:     Gerrit Vinke 

Secretaris:     Ilsemary Bruins-Müller 

Penningmeester:    Sijbe Troelstra 

Bestuurslid:     Jan de Graaf 

Bestuurslid:     Anja Grit-de Jonge 

Algemeen e-mailadres bestuur:  bestuur.vobast@outlook.com  

http://www.voedselbanksteenwijkerland.nl/
mailto:info@voedselbanksteenwijkerland.nl
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Voedselbanken in het algemeen hebben een tweeledig doel. Aan de ene kant 

is dat het tegengaan van verspilling en aan de andere kant het verzachten 

van armoede ten gevolge van tijdelijk geldgebrek. 
 

In Nederland wordt volgens een onderzoek 800-miljoen kilogram etenswaar, waarvan twee derde 

eetbaar, weggegooid. Voedselverspilling, we doen er allemaal aan mee. Niet alleen thuis maar ook in 

de horeca en zelfs in de productieketen.  

Omdat men alleen ‘goed’ en ‘mooi’ accepteert, worden er producten, die over de THT-datum geraakt 

zijn of lelijke vruchten van een oogst weggegooid/doorgedraaid. Dit gebeurt in huishoudens, winkels 

maar ook aan het begin van de productieketen, bij de boeren.  

In de horeca: Nederlanders zijn niet gewend om te vragen naar een ‘doggy-bag’. Men vindt het 

gênant, terwijl het in andere landen heel gewoon gevonden wordt. 

Bij het boodschappen doen laat men zich verleiden tot het kopen van grote hoeveelheden, omdat dit 

voordeliger zou zijn. Maar als een grote hoeveelheid naderhand in de vuilcontainer beland, is dat 

verre van voordelig. Ook het bereiden van een te grote hoeveelheid t.o.v. het aantal gezinsleden 

komt nog al te vaak voor. Gevolg is vaak, dat het overgebleven eten na een paar dagen in de koelkast 

bewaard te zijn toch wordt weggegooid. 

Volgens politici is de economische crisis voorbij. Stichtingsbesturen van voedselbanken hebben hier 

een andere kijk op. Het duurt nog even vóór je kunt zeggen: we zijn uit de crisis. 2014 was het jaar 

van groeiende aantallen hulpaanvragen… en tevens het jaar van vermindering van aanvoer van te 

veel geproduceerd voedsel. Voedselproducenten produceren minder en houden daarom ook minder 

over. 

Als er meer aanvragen moeten worden gehonoreerd maar minder producten ontvangen worden, 

wordt het voedselpakket minder goed gevuld. 

In Steenwijkerland is desondanks vanaf september 2014 de wekelijkse uitdeling ingevoerd. Bakkers, 

tuinders, supermarkten, zuivel- en zorgboerderij, het zijn de lokale leveranciers, die dit mogelijk 

maken. 

In Steenwijk is in 2014 het aantal huishoudens, dat een beroep doet op hulp van de voedselbank is 

iets gestegen t.o.v. 2013, terwijl er ook een groot aantal huishoudens kon worden uitgeschreven. Dat 

betekent dat het aantal nieuwe aanvragen groot is. 

 

Namens het Bestuur 

Ilsemary Bruins 

secretaris/coördinator 
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Sprekende getallen 
 

Sinds 2008 worden er digitaal lijsten bijgehouden, waardoor er een grafiek kan worden gemaakt met 

de gegevens. Ook kunnen wij een beeld schetsen van de verdeling van de verschillende types van 

huishoudens 
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Zo werkt het 
 

Voedselbank Steenwijkerland is aangesloten bij Vereniging Voedselbanken Nederland en ontvangt de 

producten uit de landelijke ‘pot’ door Distributiecentrum Voedselbanken Noordoost in Meppel.  

Verschillende lokale leveranciers vullen het pakket aan met brood, groenten/fruit en zuivel. Af en toe 

worden er producten geruild met/overgenomen van ‘aangrenzende’ voedselbanken Emmeloord en 

Weststellingwerf. 

 

 

Uitgiftepunten 

Steenwijk (Pluggematen 4) uitgifte op vrijdagavond 18:15 tot 19:30 uur 

Vollenhove (Kerkstraat 40) uitgifte op vrijdagavond 18:30 tot 19:00 uur 

 Voedselpakketten in oneven weken voor alle huishoudens (ophalen is dan verplicht en 

zonder kennisgeving niet ophalen betekent dat men na 2 keer van de lijst wordt gehaald) 

 Uitgifte in even weken voor mensen, die hier graag gebruik van maken 

 

 

Ruimte klaar voor de uitgifte 
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Kledingbank  
De kledingbank is geopend op dezelfde tijden als de voedselbank.  

Uitgifte van kleding wordt geregistreerd.  

Dankzij de vele donaties is er een goed aanbod van eigentijdse kleding voor kinderen, vrouwen en (in 

mindere mate) voor mannen in vele maten. 
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Huisvesting en faciliteiten 
Voedselbank Steenwijkerland maakt gebruik van het huurpand aan Pluggematen 4 in Steenwijk. Dit 

bevindt zich op bedrijventerrein Groot Verlaat. Hier zijn twee hallen ingericht voor korte opslag, het 

inpakken van voedselpakketten en voor het uitdelen van de levensmiddelen. 

Daarnaast zijn er ruimtes voor de kledingbank en een kantoorruimte gehuurd. 

Aan het eind van 2014 kwam er een ruimte bij, die als koffieruimte en vergaderzaal zal worden 

ingericht. 

Voedselveiligheid 
In 2014 deden wij ons best, om de voedselveiligheid op orde te krijgen. Eerste gesprekken met de 

landelijke coördinator Voedselveiligheid (Vereniging Voedselbanken Nederland) waren al in 

december 2013 gevoerd. Na een bezoek van de inspecteur van Houwersgroep (voorheen houwers 

Holtackers) in december 2013 hadden wij een rapport met verbeterpunten gekregen. Wij gingen 

hiermee aan de slag. 

Op 28 maart was inspecteur van de Houwersgroep aanwezig bij het inpakken van de 

voedselpakketten. Wij behaalden toen 78 van de 100 punten. Dat betekende code oranje, terwijl het 

streven code groen was. Dus het was nog niet voldoende. Enkele punten bleven staan op het 

verbeterplan. 

Bij het volgende bezoek door de inspecteur op 6 juni 204 behaalden wij 95 punten: code groen.Het 

certificaat hebben wij op 6 oktober 2014 in ontvangst genomen.  

De vrijwilligers van de voedselbank doen hun uiterste best om het aangeboden voedsel zo veilig 

mogelijk te vervoeren en te bewaren tot de uitgifte. Temperaturen worden gemeten en 

geregistreerd. Er wordt actie ondernomen, als er iets mis is. Alle verse artikelen worden zo spoedig 

mogelijk uitgedeeld aan de voedselbankgebruikers. De houdbaarheid van de overige (langer 

houdbare) producten wordt door de vrijwilliger in het magazijn in de gaten gehouden. Ieder kwartaal 

wordt een kwartaalrapportage gemaakt en ingeleverd.  

 

 

Belangrijk voor de voedselveiligheid: handen 

wassen. 
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RTV Oost helpt de voedselbanken met actie ‘Samen voor de Voedselbank’ 
In december vond er een landelijke actie plaats door de lokale omroepen. Hierbij werd heel veel 

voedsel bij elkaar gebracht en na afloop kon iedere deelnemende voedselbank een grote 

hoeveelheid extra artikelen in ontvangst nemen. 

In Steenwijkerland wordt sinds een paar jaar in het kader van de maatschappelijke stage in de maand 

december een supermarktactie gehouden door de leerlingen van de beide scholengemeenschappen. 

Deze sloten zich aan bij de actie van RTV Oost.  

 

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 is vaak niet bekend, 

dat al het werk bij de voedselbanken door vrijwilligers wordt gedaan. 

Van chauffeur tot voorzitter, iedereen werkt belangeloos mee. 

Ook in 2014 zijn er presentaties gegeven, om de bevolking kennis te laten maken met het werk van 

de vrijwilligersorganisatie. 
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Open huis maart 2014 
In maart was er Open Huis. De volgende foto’s geven hiervan een indruk. 
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In de kantoorruimte werd een presentatie gegeven over het werk van de voedselbanken in het 

algemeen en over onze lokale voedselbank. En er werden goede gesprekken gevoerd met onze 

gasten. 
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Afspraken / samenwerking 
Om tot samenwerking te komen onderhouden wij contact met medewerkers van Gemeente 

Steenwijkerland, Timpaan, IGSD (werk- en inkomens consulenten), GKB (regiomanager en 

medewerkers GKB) , Algemeen Maatschappelijk Werk (ZONL), Limor, MEE en TDC.  

In 2014 zijn eerste stappen gezet op weg naar het project ‘Wat aandacht krijgt…’  

Activering als antwoord op uitzichtloosheid, afhankelijkheid en sociaal isolement.  

Dit project spreekt voedselbankgebruikers (VBG) aan op hun persoonlijke kwaliteiten om te overleven,  
sterker te worden en de weg terug te vinden naar perspectief. Niet alleen, maar in groepen 
‘lotgenoten’  

Activering houdt in: training, opstellen van persoonlijke doelen, coaching, stimuleren, steunen en 
confronteren. Want jezelf zien als slachtoffer helpt niet en is geen optie. De leidende gedachte en 
overtuiging in dit project is dat wat aandacht krijgt gaat groeien en ontwikkelen. 

Voorzitter en secretaris van de voedselbank hebben hiervoor verschillende keren met MOVISIE 
medewerkers gesproken. 

 

 

 

Inloopspreekuur en kerstdiner 
Het inloopspreekuur werd in 2014 voortgezet door medewerkers van Thuiszorg Diensten Centrale 

(TDC). Deze organisatie is tevens initiatiefnemer bij de organisatie van het jaarlijkse kerstdiner. 

Samen met het Diaconaal Platform, Humanitas, etc. worden in de maanden voorafgaande aan Kerst 

alle organisatorische voorbereidingen getroffen. 
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Financieel 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014  (in Euro's)

Uitkomst Begroting Uitkomst 

2014 2014 2013

BATEN € € €

Giften kerken 16.051,51    8.000,00 9.827,92     

Gemeente subsidie 6.081,00       10.000,00 6.000,00     

Giften bedrijven 6.771,40       2.000,00 -               

Giften maatschappelijk 4.862,70       8.000,00 9.842,72     

Giften particulieren 9.822,50       10.000,00 11.676,00   

Giften scholen 1.284,00       150,00         

Bijdrage landelijke voedselbank 2.870,00       1.000,00 1.000,00     

Overige opbrengsten 1.272,70       2.243,33     

Som der baten 49.015,81    39.000,00 40.739,97   

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Inkoop producten 11.997,49    18.000,00 14.719,40   

Transportkosten 5.643,81       6.000,00 5.339,09     

Magazijn 1.778,66       2.000,00 1.278,37     

19.419,96    26.000,00 21.336,86   

Beheer en administratie

Huisvesting 17.221,14 15.000,00 13.367,12   

Kantoor en organisatie 2.487,87 1.500,00 2.315,80     

Overige bedrijfskosten 1.638,72 2.500,00 1.936,00     

Bankkosten 100,91          150,00 141,50         

Reservering voor transport met koeling 10.000,00    

31.448,64    19.150,00 17.760,42   

Som der lasten 50.868,60    45.150,00 39.097,28   

Resultaat -1.852,79     -6.150,00  1.642,69     

Fondsenwerving ten behoeve van een specifiek doel: Aanschaf bestelauto.

Stichting Sail Giethoorn 7.766,67       

Gift particulier 5.000,00       

Totaal giften met een specifiek doel: 12.766,67    

Af: Opel COMBO BASE 1,3 CDTI DPF 10.250,00    

Resultaat 2.516,67       

 


