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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 

 

De hal op vrijdagmiddag in een even week, kratten staan klaar voor het inpakken 
(pakketten Vollenhove). 

 

Kledingbank 
Geopend voor onze ‘klanten’ in Steenwijk op vrijdagavond. Voedselbankgebruikers in Vollenhove 
kunnen onder bepaalde voorwaarden kleding halen bij de Kringloopwinkel in Vollenhove.  
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Onze stichting 
 

KvK-nummer:   08209206 

Adres:    Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk 

Adres secretaris:  Vredenburg 21, 8341 RM Steenwijkerwold 

Telefoon:   0521-851765 / 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 

Zoals bij alle voedselbanken van de Vereniging Voedselbanken Nederland wordt al het werk verricht 

door vrijwilligers. Niemand ontvangt een vergoeding voor de gemaakte uren. Het is wel mogelijk, 

gemaakte kosten te declareren. 

Er wordt een jaarrooster gemaakt voor de activiteiten op vrijdag. De vrijwilligers ontvangen per mail 

een kwartaalrooster en iedere week een weekrooster. De vrijwilligers van uitgiftepost Vollenhove 

hebben een eigen rooster (in eigen beheer). 

Vrijwilligers, die bij voorbereiding en uitvoering van de uitgifte betrokken zijn, worden geacht, zich 

aan de regels van de landelijke vereniging betreffende voedselveiligheid te houden. Zij hebben het 

Handboek Voedselveiligheid ontvangen en gelezen. 

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
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Voorwoord door de voorzitter 
 

 

 

Op de voorpagina van dit jaarverslag ziet u dit jaar een goed gevulde dis. Luxe kaasjes, worst, vlees 

en vis, diverse broodjes en groente en fruit in overvloed. 

Ik hoor u denken: iets minder mag ook wel…. Klopt, maar hiermee willen wij toch aangeven dat goed 

en gezond voedsel nog steeds niet voor iedereen in Nederland is weggelegd. 

De laatste jaren komt  gezond voedsel steeds meer in de belangstelling te staan, en terecht!! Vreemd 

genoeg is het ongezondste voedsel, neem bijvoorbeeld gefrituurd eten, nog steeds het goedkoopst. 

Dit impliceert dat de mensen welke het financieel moeilijk hebben, sneller dan anderen kiezen voor 

ongezonde producten, waardoor zij geconfronteerd worden met allerlei gezondheidsproblemen en 

hun levensverwachting jaren korter zijn. Verse (gezonde) groente en vers fruit is lang niet in alle 

gezinnen een alledaagse werkelijkheid. 

Hierin probeert de voedselbank te voorzien. Wij proberen zoveel mogelijk niet alleen aan 

“maagvulling” te doen, maar mensen die producten meegeven, die ze zelf niet even gauw zouden 

aanschaffen.  

In dit jaarverslag vindt u tevens de nieuwe criteria voor mensen die in aanmerking komen voor 

ondersteuning door de Voedselbank. Hoewel de criteria zijn verruimd, prijzen wij ons gelukkig dat 

het klantenbestand in 2017 globaal met zo’n tien procent is afgenomen. Dat is goed nieuws. 

Hiermee volgen we (ietwat verlaat misschien) de landelijke trend. De economie trekt aan, er komt 

meer werk en steeds minder faillissementen. Zijn we dan net meer nodig? Helaas is het aantal 

monden om te voeden nog steeds rond de vierhonderd, dus opheffing zit er nog niet in. Maar…. Ik 

beloof u dat wij de vlag uitsteken op de dag, dat de deur bij ons op slot gaat !! 

 

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.  
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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 

 

Belangrijk om te weten - criteria verruimd na 2017 
 

Per 1 januari 2018 zijn de toekenningscriteria verruimd. De bedragen in de tabel betreft het zgn. 

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

uitgaven als huur, belasting, vaste lasten, afbetalingen.  

De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld: 
Basisbedrag per huishouden: € 130,00 (was in 2017: € 120,00) 
Per persoon: € 85,00 (was in 2017: € 80,00) 
De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden): 
1 persoon was € 200, wordt € 215 
2 volwassenen was € 280, wordt € 300 
1 volwassene en 1 kind was € 280, wordt € 300 
1 volwassene en 2 kinderen was € 360, wordt € 385 
2 volwassenen en 2 kinderen was € 440, wordt € 470 
1 volwassene en 3 kinderen was € 440, wordt € 470 

Op de website www.voedselbankennederland.nl staan de criteria nauwgezet geformuleerd.  

 

Voedselbankgebruikers in Steenwijkerland (stand 31 december 2017) 
 118 huishouden (tegenover 128 huishoudens op 31 december 2016) 

 384 personen (monden) (tegenover 428 personen eind 2016) 

 183 kinderen (tot 17 jaar) (tegenover 205 kinderen eind 2016) 

http://www.voedselbankennederland.nl/
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Om een pakket uit te kunnen delen, dat de moeite waard is, zijn wij afhankelijk van lokale en 

regionale leveranciers, bedrijven en particulieren, die producten over hebben voor de voedselbank. 

Gelukkig zijn er in Steenwijkerland bedrijven, die ons steunen. 

Ook in 2017 hebben wij meegedaan aan de regionale inzamelingsactie van rtvOost, in december. De 

producten, die wij hebben mogen ontvangen, worden in de loop van het jaar toegevoegd aan de 

wekelijkse voedselpakketten. 

Inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven en particulieren stellen ons in staat, het pakket 

verder aan te vullen. Wij zijn er blij mee. 

Onze klanten hebben de mogelijkheid, om een bezoek te brengen aan onze eigen kledingbank. Deze 

wordt bevoorraad door particuliere giften. Wij zijn heel blij met schone, eigentijdse kleding (voor 

kinderen en volwassenen) en nog goed bruikbaar huishoudlinnen. Alles wordt door ons gratis 

verstrekt. 

Tot slot: soms worden wij gevraagd om een fiets of om een huishoudelijk apparaat, zoals een 

koelkast of koffiezetapparaat. Ook hierin kunnen wij soms voorzien, dankzij particuliere giften. 

 

ALLE GEVERS HARTELIJK DANK. 

 GIFTEN, IN WELKE VORM DAN OOK, ZIJN MEER DAN WELKOM. 


