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Onze stichting 
 

 

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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Voorwoord door de voorzitter 
 

Voor u ligt alweer het 6e jaarverslag van de zelfstandige Stichting Voedselbank Steenwijkerland. 

Als u kijkt naar het aantal klanten (die pas na zeer grondig onderzoek worden toegelaten), dan kan 

uw conclusie niet anders zijn, dat dat de Voedselbank overduidelijk in een behoefte voorziet. 

Erg blij zijn wij dan ook met de talloze particulieren, bedrijven, kerken en zgn. serviceclubs, die ons 

werk mogelijk maken. Zonder deze donaties is het niet mogelijk om de meest kwetsbaren in onze 

maatschappij d.m.v. (gemiddeld) 3 gezonde maaltijden in de week te ondersteunen. 

Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de ca 70 vrijwilligers, die het werk volstrekt belangeloos 

vervullen. 

Ik hoop en verwacht, dat u door dit jaarverslag te lezen een goede indruk van ons werk en de 

omvang ervan zult krijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Vinke 

voorzitter 
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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 

 

 

 

Aan het eind van 2015 was de verdeling:  

1 persoon: 45 

2 personen: 17 

gezin: 87 

Totaal aantal huishoudens: 149    



Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2015 pagina 6 van 15  

De landelijke organisatie 

 

Het aantal voedselbanken nam in 2015 met 5 toe. In totaal zijn er per eind 2015 162 voedselbanken 

aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De vereniging heeft een 

Servicecentrum in Houten. 

Voedsel dat landelijk of regionaal is geworven, wordt verdeeld via de 8 distributiecentra.  

Voedselbank Steenwijkerland is aangesloten bij Vereniging Voedselbanken Nederland en ontvangt 

een deel van haar producten van Distributiecentrum Voedselbanken Noordoost in Meppel.  

Enkele wetenswaardigheden (overgenomen uit het jaarverslag van de vereniging): 

 Op 31-12-2015 hielpen de voedselbanken 88.000 klanten. 

 Ruim 34.000 klanten zijn jonger dan 18 jaar. 

 25 % van de klanten is binnen 3 maanden weer weg. 

 2 miljoen voedselpakketten uitgedeeld in 2015 

 Geschatte totale waarde € 40-80 miljoen – voor de klant gratis 

 Gemiddeld +/- 20 producten in een voedselpakket – steeds vaker ook vers 

 De kosten van een voedselpakket bedragen ongeveer € 3,50. Dat zijn kosten voor energie, 

transport, huur, verzekeringen etc. 

 Al het werk wordt gedaan door 10.500 vrijwilligers - € 0,00 salariskosten 
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Uitgiftepunten Voedselbank Steenwijkerland 

Steenwijk (Pluggematen 4) uitgifte iedere vrijdag 18:15 tot 19:15 uur 

Vollenhove (Kerkstraat 40) uitgifte iedere vrijdag 18:30 tot 19:00 uur 
 

Het inpakken van alle voedselkratten op locatie Pluggematen, vrijdagmiddag. 

 

 

De voedselpakketten voor de ‘klanten’ in Vollenhove worden op vrijdagmiddag door chauffeurs van 

Steenwijk naar uitgiftepunt Vollenhove gebracht. Deze bevindt zich in de Katholieke kerk. Het 

kerkbestuur stelt ruimte beschikbaar voor de voedselbank. 

In 2015 is een vrieskist op locatie neergezet, zodat ook daar voedselveilig producten kunnen worden 

uitgereikt. 



Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2015 pagina 8 van 15  

Kledingbank  
 

De kledingbank is een extra service van voedselbank Steenwijkerland. Kledingbank-vrijwilligers zijn 

op vrijdagavond aanwezig, om de klanten de mogelijkheid te geven, kleding uit te zoeken. Klanten 

mogen twee keer per maand een keuze maken uit de ‘winkel’. Uitgifte van kleding wordt 

geregistreerd. 

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

mannen. 

Een keer per week op dinsdagmiddag wordt door een groep vrijwilligers kleding gesorteerd. Alles wat 

niet wordt uitgedeeld, wordt overgedragen aan het Leger des Heils. 
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Huisvesting en faciliteiten  
Voedselbank Steenwijkerland maakt gebruik van een huurpand aan Pluggematen 4. Dit bevindt zich 

op bedrijventerrein Groot Verlaat in Steenwijk. Hier zijn twee hallen ingericht voor korte opslag, het 

inpakken van voedselpakketten en voor het uitdelen van de levensmiddelen. 

Daarnaast is er ruimte voor kledingbank, kantoor en koffiekamer/vergaderzaal gehuurd. 
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Voedselveiligheid 
 

  

 

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 nauwlettend in de gaten gehouden. Ieder kwartaal wordt een 

kwartaalrapportage gemaakt en ingeleverd.  

 

 

Belangrijk voor de voedselveiligheid: handen 

wassen. 
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Vrijwilligers 
 

Eind 2015 zijn totaal 72 vrijwilligers bij de organisatie betrokken. Hiervan zijn 14 kledingbank-

vrijwilligers (een van hen helpt ook bij de uitgifte van levensmiddelen). 6 vrijwilligers worden 

hoofdzakelijk ingezet als chauffeur.  

Twee vrijwilligers zijn ons ontvallen door overlijden, Margrith in april en Reijer in juni. 

Een aantal vrijwilligers heeft afscheid van hen genomen tijdens de plechtigheden. Het is goed om te 

weten, dat men saamhorigheid voelt. 

Twee teamvergaderingen en een activiteit met informeel karakter behoren tot de middelen, om met 

elkaar in gesprek te komen. Samen hebben wij een doel. 

        

 

Naast het werk ook ieder jaar een informele activiteit voor de vrijwilligers. 
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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. Bestuur en vrijwilligers zijn dankbaar voor alle goederen en financiële steun. 

Daarnaast vraagt de voedselbank jaarlijks een subsidie aan bij de Gemeente Steenwijkerland, die 

expliciet bestemd is voor huur van het bedrijfspand aan Pluggematen en de daarbij behorende 

(kantoor)ruimtes. 
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Vernieuwing 
 

Leden van Rotary Regio Steenwijk hebben ons twee jaar lang geholpen met raad en daad. Ze hebben 

een seizoen helpen inpakken en twee seizoenen meegeholpen tijdens uitgifte van voedselpakketten.  

Na uitgebreid onderzoek door Rotaryleden is er een analyse tot stand gekomen en zijn 

verbeterpunten in beeld gebracht. Naar aanleiding daarvan is de looproute van de klanten door de 

hal gewijzigd, waardoor de duur van de uitgifte op vrijdagavond in Steenwijk is verkort.  

Daarna heeft men geholpen met de aanschaf van een transportband/rollenbaan. Gebruik van de 

rollenbaan bij het inpakken van de voedselpakketten wordt als een enorme verlichting ervaren en de 

duur van dit werk is daarmee wezenlijk korter. Wij zijn de betrokken leden van Rotary Regio 

Steenwijk dan ook heel erg dankbaar voor hun inzet en hulp. 
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Activiteiten en acties  
 

Door meelevende medemensen zijn activiteiten georganiseerd voor de voedselbankgebruikers. Het 

zou te ver gaan, om ze allemaal te noemen. Vooral de activiteiten voor de kinderen zijn 

hartverwarmend. 

 Rotary Regio Steenwijk organiseerde voor de kinderen een uitstapje naar Drouwenerzand op 

20 juni. Kinderen en enkele ouders beleefden een leuke dag. 

 In het weekend van vrijdag 26 tot zondag 28 juni 2015 heeft een groep kinderen in de leeftijd 

van groep 7/8 een fantastische kampeerervaring opgedaan. Het kampeerweekend werd 

georganiseerd door de dames van VIPS, de Soroptimisten en camping Otterberg in Wijster.  

 Door ontvangst van een ruimhartige gift heeft de voedselbank met Sinterklaas de kinderen 

echt blij kunnen maken. De kinderen mochten van te voren een verlanglijstje inleveren en in 

samenwerking met Intertoys Steenwijk werden pakjes gemaakt. De Soroptimisten Steenwijk 

hebben hierbij chocoladeletters en strooigoed verzorgd. Op vrijdag 4 december kon 

Sinterklaas (Henrico) na de pakketuitgifte pakjes uitdelen aan de ouders en/of aanwezige 

kinderen. 

 

 

Kerstdiner 
In december heeft een aantal voedselbankgebruikers deelgenomen aan het kerstdiner, dat 

georganiseerd werd door het Diaconaal Platform in samenwerking met andere hulpverlenende 

instanties.  
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Afspraken / samenwerking  
 

In het kader van een goede samenwerking is regelmatig contact met medewerkers van Gemeente 

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

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

Project ‘Wat aandacht krijgt groeit’ in samenwerking met MOVISIE, MEE en 

TIMPAAN welzijn 
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. 

Nadat voorzitter en secretaris van de voedselbank hiervoor verschillende keren met MOVISIE 
medewerkers hebben gesproken, is het plan gevat, om in 2016 te starten. 

 

 

 


