
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2016 

  



 

 
2 

 



 

 
3 

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 

 

 

In de hal van de 

voedselbank worden iedere 

vrijdagmiddag 

voedselpakketten ingepakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kledingbank 
Geopend alleen op vrijdagavond en alleen voor voedselbankgebruikers.  
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Onze stichting 
 

KvK-nummer:   08209206 

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-mailadressen:    info@voedselbanksteenwijkerland.nl  

     vobast@gmail.com  

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

 Wij zijn te vinden op Facebook en Twitter. 

 

Vrijwilligers 

Eind 2016 waren 75 vrijwilligers verbonden aan de stichting.  

Hiervan waren 53 gedurende de week betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van de 

pakketuitgifte (iedere vrijdagavond). Op vrijdag volgens rooster. 

7 vrijwilligers hielden zich voornamelijk bezig met het ophalen van producten en het bezorgen van 

pakketten. Op vrijdag volgens rooster. 

8 vrijwilligers deelden pakketten uit in de RK Kerk in Vollenhove. Op vrijdag volgens rooster. 

13 vrijwilligers waren betrokken bij de eigen kledingbank (iedere vrijdagavond). Rooster op vrijdag. 

7 vrijwilligers bezochten in de avonduren aanvragers en voedselbankgebruikers voor intake en her-

intake, om de financiële gegevens te toetsen, inzicht in de thuissituatie te krijgen en voor persoonlijk 

contact. 

3 vrijwilligers zorgden voor de administratieve ondersteuning. Dinsdag, donderdag, vrijdag op 

kantoor. Overige dagen thuis. 

 

Samenstelling Bestuur (vrijwilligers lid van het stichtingsbestuur) 

Voorzitter:     Gerrit Vinke 

Secretaris:     Ilsemary Bruins-Müller 

Penningmeester:    Sijbe Troelstra 

Bestuurslid:     Jan de Graaf 

Bestuurslid:     Anja Grit-de Jonge 

http://www.voedselbanksteenwijkerland.nl/
mailto:info@voedselbanksteenwijkerland.nl
mailto:vobast@gmail.com
mailto:bestuur.vobast@outlook.com


 

 
5 

Voorwoord door de voorzitter 
 

 

Voor ons ligt het jaarverslag van Stichting Voedselbank Steenwijkerland over 2016. 

Hoewel in 2006 van start gegaan, is dit nog maar het 7e jaarverslag. Dit komt doordat wij de eerste 3 

jaren als dependance van Voedselbank Zuid West Drenthe (Meppel en Hoogeveen) hebben 

gefungeerd. Pas in 2009 zijn wij verzelfstandigd. 

Wij hebben dus in 2016 ons 10 jarig jubileum gevierd (nou ja gevierd, wij steken pas de vlag uit op de 

dag dat we overbodig zijn geworden) tezamen met de vrijwilligers van het eerste uur. Onwillekeurig 

kijk je dan toch even om: waar komen we vandaan en waar staan wij nu. 

Afgezien van de groei van het aantal monden, die wij trachten te voeden (30 personen bij de start in 

2006 tot naar schatting 790 monden in 2016), is vooral een mentaliteitsomslag in de beeldvorming 

van de voedselbank iets wat mij en ons opvalt. 

Kijkend naar de jaarcijfers kun je zeggen, dat het geld nu echt overal vandaan komt: bedrijven, 

scholen, de gemeente en particulieren. Bewust heb ik hier de kerken even niet genoemd: zonder hun 

steun zou er nooit een voedselbank in Steenwijkerland zijn gekomen. Zij waren de eersten op wie wij 

tot op de dag van vandaag een beroep konden doen. Vaak kregen wij in de begin jaren te horen, dat 

een voedselbank niet nodig was en zelfs zeer onwenselijk. Dat wij daarentegen toen en nu in een 

behoefte voorzien, zullen weinig mensen ons nu nog tegenspreken. 

Wie had in 2006 gedacht, dat wij in 2016 een sluitende begroting van ruim 50.000 euro zouden 

hebben? Wij in ieder geval niet: ik herinner mij nog heel goed dat wij een nieuwe vriezer moesten 

kopen van naar ik meen 750 euro en het geld was er niet. Toch maar gekocht en ja hoor het geld 

kwam er… 

Ik hoop en verwacht dat, als de economische groei doorzet, wij de komende jaren steeds minder 

mensen hoeven te helpen, en dat is uiteindelijk voor de gehele maatschappij winst.  

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Vinke 
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De landelijke organisatie –  

toen en nu (overgenomen uit Wikipedia) 
 

In Nederland werd één van de eerste voedselbanken opgericht in 2002 door Sjaak en Clara Sies in 

Rotterdam. In 2006 werd besloten om een landelijke organisatie te vormen op basis van acht regio’s 

met acht regionale voedselbanken. Dit leidde tot de oprichting van de Federatie van Voedselbanken 

in Nederland (FVN). In 2013 kwam daar de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken uit voort. 

Deze landelijke koepelorganisatie wordt meestal Voedselbanken Nederland genoemd. In 2016 zijn er 

167 voedselbanken en acht distributiecentra bij aangesloten. Voedselbanken Nederland heeft als 

doel de plaatselijke voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. De voedselbanken 

beschikken over meer dan 535 uitgiftepunten voor voedselpakketten. Ongeveer 11.000 vrijwilligers 

zijn actief bij de voedselbanken. Volgens een telling die eind 2016 werd gehouden deden 135.000 

mensen een beroep op een voedselverstrekking, en werden er ca. 2 miljoen voedselpakketten 

uitgeleverd aan 30.500 huishoudens. 

In 2016 werd naar schatting zo’n 12.000 ton voedsel verdeeld dat anders vernietigd zou worden. 

Daardoor is ook 9 miljoen ton aan overbodige CO2-uitstoot voorkomen. 

De operationele kosten om de pakketten bij de klanten te krijgen bedragen gemiddeld ongeveer € 

5,00 per pakket. Dit betreft kosten van huisvesting, transport, koel- en vriescapaciteit, energie, 

enzovoort). Er zijn grote verschillen tussen de operationele kosten van voedselbanken. De ene 

voedselbank is rond de € 2 kwijt en de andere heeft € 10 aan kosten per pakket. Dit is vaak te 

herleiden tot de ondersteuning die de plaatselijke voedselbank al of niet krijgt van de gemeente, in 

de vorm van subsidie of giften in natura zoals gratis huisvesting. Elke week is dus ruim 180.000 euro 

aan geld nodig; op jaarbasis gaat het om een bedrag van bijna 9,5 miljoen euro. Circa 68% van de 

voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief 

is. Dit varieert van het niet hoeven betalen voor afvalverwijdering tot het voor de rekening nemen 

van de huisvestingskosten tot een subsidie. De subsidies lopen uiteen van € 500 tot € 60.000 per jaar. 

De missie van Voedselbanken Nederland is het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de 

armste mensen in Nederland met uitsluitend vrijwilligers. 

Aanlevering 

Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken 

Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen 

voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en 

het milieu minder wordt belast.  

 

  



 

 
7 

Kernwaarden 

De Nederlandse voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen: 

 Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers 

 Het voedsel wordt door anderen gedoneerd 

 Er wordt zo gezond mogelijk voedsel verstrekt 

 Alle voedselverstrekking is kosteloos 

 Het beschikbare voedsel wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld 

 Voedselbanken zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 

 Er is een transparante verantwoording. 

De Nederlandse voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: 

 Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 

 Het voorkomen van verspilling van goed voedsel 

 

Criteria verruimd 
 

Per 1 januari 2017 zijn de toelichtingscriteria verruimd. De bedragen in de tabel betreft het zgn. 

leefgeld van een huishouden: grofweg is dat de som van alle inkomsten van een huishouden minus 

uitgaven als huur, belasting, vaste lasten. Op de website www.voedselbankennederland.nl staat het 

nauwgezet geformuleerd.  

 

Voedselbankgebruikers in Steenwijkerland (stand 31 december 2016) 
 128 huishouden 

 428 personen (monden) 

 205 kinderen (tot 17 jaar) 

 260 huishoudens (geheel 2016, dus ook die gestopt zijn – schatting) 

 790 personen/monden (geheel 2016, dus ook die gestopt zijn – schatting) 

 32 huishoudens in 2016 langer dan 3 jaar klant (ook die gestopt zijn – schatting) 
 

Cursus Gewoon doen 
In augustus is de eerste workshop voor voedselbankgebruikers gehouden in samenwerking met 

medewerkers van MOVISIE en MEE. Dit project zal in 2017 worden gecontinueerd.  

  

http://www.voedselbankennederland.nl/
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Jaarcijfers 2016 
Onderstaand overzicht geeft een beknopt beeld van de baten uit fondsenwerving 

en de lasten met betrekking tot het verstrekken van voedsel. 

Staat van baten en lasten 2016 (in euro’s) 

 

Uitkomst Begroting

2016 2016

BATEN € €

Giften kerken 10.779,13       13.000,00

Gemeente subsidie 10.000,00       10.000,00

Giften bedrijven 8.205,00         6.000,00

Giften maatschappelijk 2.820,00         5.000,00

Giften particulieren 5.688,29         10.000,00

Giften scholen 1.638,35         

Bijdrage landelijke voedselbank 1.697,95         1.000,00

Overige opbrengsten 11.645,50       

Rentebaten 134,00             

Som der baten 52.608,22       45.000,00

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Inkoop producten 15.098,56       20.000,00

Transportkosten 6.726,28         10.000,00

Magazijn 1.848,35         5.000,00

23.673,19       35.000,00

Beheer en administratie

Huisvesting 17.740,25 18.000,00

Kantoor en organisatie 1.912,33 2.500,00

Overige bedrijfskosten 786,20 3.000,00

Bankkosten 184,50             150,00

20.623,28       23.650,00       

Som der lasten 44.296,47       58.650,00       

Resultaat 8.311,75         -13.650,00     

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve vriescel 6.000,00         

Overige reserve 2.311,75         

8.311,75         


