
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 

  



 

 
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 

 

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 

Al het werk wordt 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 in Steenwijk op vrijdag. Alle vrijwilligers 

(werkzaam op donderdag en vrijdag bij afdeling voedsel) ontvangen per mail een kwartaalrooster en 

degene, die ingedeeld zijn in bepaalde week ontvangen ter herinnering een weekrooster. In 2018 zijn 

wij begonnen met het automatisch genereren van het weekrooster.  

De vrijwilligers van uitgiftepost Vollenhove werken in overleg en hebben hiervoor een eigen indeling 

(2 vrijwilligers per week/vrijdag) 

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 
 

 

Ieder jaar wordt er van een voorzitter verwacht een voorwoord te schrijven bij het jaarverslag van 

het afgelopen jaar. Hoe was 2018 en wat zijn jullie verwachtingen? Is er nog iets waarvoor je speciale 

aandacht wilt vragen? 

Laat ik qua cijfers maar meteen met de deur in huis vallen: het aantal huishoudens wat gebruik 

maakt van de voedselbank is ultimo 2018 met maar liefst 20 procent afgenomen (zie hiervoor de 

cijfers op pagina 8). Gekeken naar het aantal personen, kom je eveneens afgerond op 20 procent 

afname uit.  Een uitstekend resultaat, waarvan wij hopen dat deze trend zich voortzet.  

Minder klanten bij de voedselbank is een goed teken. Daar zal niemand iets tegen in kunnen 

brengen. De economie trekt aan. Het heeft in onze regio lang geduurd, maar de hoge werkloosheid 

neemt met rasse schreden af, en toch zien we maandelijks nieuwe aanvragen van mensen die het 

zonder hulp niet kunnen redden. Waar zit dat in? 

Vanaf het begin (zeg maar 2006) tot vorig jaar zien wij een duidelijke verschuiving van het type cliënt. 

Bestond voorheen de grootste groep mensen die een beroep op ons deden, uit slachtoffers van de 

crisis (verlies van baan, faillissement e.d.) nu bestaat een hele grote groep uit mensen met een 

reguliere baan en nagenoeg geen schulden. Zij kunnen eenvoudig niet van hun salaris (lees hier ook: 

flex-baan) leven. Aangezien door de landelijke vereniging is afgesproken dat voedselhulp altijd een 

tijdelijk karakter dient te hebben (tot maximaal de duur van de schuldsanering), stelt ons dat als 

voedselbank voor een gewetensprobleem. Voor mensen met een structureel tekort, hebben wij dus 

officieel geen oplossing. Laten wij deze mensen dan in de kou staan? Nee, natuurlijk niet, maar ik 

geef het eerlijk toe, het schuurt wel…. Het gaat wel in tegen de regels die we gezamenlijk hebben 

opgesteld. 

Inmiddels leven we toe naar ons 10-jarig bestaan, welke op 26 oktober 2019 plaatsvindt. Hoewel we 

daarvoor al 4 jaar bezig waren als onderdeel van Voedselbank Zuidwest Drenthe, vieren we eind dit 

jaar het 10-jarig bestaan als zelfstandige voedselbank. Over de wijze waarop dit gevierd gaat worden 

wordt u nog nader geïnformeerd. 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag nog nadere informatie wensen, schroom dan niet om 

met mij of met Ilsemary, contact op te nemen. Wij staan u graag te woord. 

 

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 

 

Criteria verruimd m.i.v. 1 januari 2018 
 

Per 1 januari 2018 (t.o.v. 2017) 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 normbedragen zijn als volgt vastgesteld: 
Basisbedrag per huishouden per maand: € 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.  

Vanaf 1 januari 2019 zijn de normbedragen opnieuw verhoogd t.o.v. 2018. 

  

http://www.voedselbankennederland.nl/
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Voedselbankgebruikers in Steenwijkerland (stand 31 december 2018) 
• 90 huishouden (tegenover 113 huishoudens op 31 december 2017) 

• 288 personen (monden) (375 personen eind 2017) 

• 132 kinderen (tot 18 jaar) (181 kinderen eind 2017) 

• 33 kinderen (boven 18 jaar) (33 kinderen eind 2017) 

 

Ontwikkeling in het jaar 2018 

(huishoudens – alleenstaand, samenwonend, klein en groot gezin) 

 

 

 

(daling van deelnemende huishoudens vanaf het derde kwartaal) 
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