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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 

 

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. 

Samenstelling Bestuur (vrijwilligers lid van het stichtingsbestuur) 

Voorzitter:     Gerrit Vinke 

Secretaris:     Ilsemary Bruins-Müller 

Penningmeester:    Sijbe Troelstra 

Bestuurslid algemeen:    Jan de Graaf 

Bestuurslid kledingbank:   Anja Grit-de Jonge 

 

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. Vrijwilligers  

ontvangen per mail een kwartaalrooster en een weekrooster. 

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

De benodigde pakketten worden op vrijdag laat in de middag bij uitgiftepost Vollenhove bezorgd. 

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. 

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 
 

 

Terwijl ik het voorwoord voor het jaarverslag van 2019 aan het maken ben, zitten we volop in de 

eerste corona perikelen.  Niemand weet op dit moment hoe wij met dit virus om moeten gaan. 

Kunnen we als voedselbank wel open blijven en zo ja, hoe?  Er zijn al voedselbanken gesloten……                

Mogen we onze vrijwilligers en klanten in gevaar brengen? Hoelang gaat het duren? Enz. enz. 

Allemaal vragen waarop we op dit moment nog geen antwoorden hebben. 

Maar goed, mijn voorwoord moet niet gaan over het heden, maar over het afgelopen jaar. Het jaar 

dat zo veelbelovend begon: veel minder klanten (en dus ook pakketten) en de economie staat er zo 

goed voor: de koopkracht nam voor bijna iedereen toe en de toekomst lacht ons tegemoet. Oké we 

hebben nog een categorie in de schulden, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Een aantal van slechts 

118 adressen (zie de cijfers op pag. 7) hebben we in lange tijd niet meer gehad. 

Ik weet nog dat ergens in de zomer de eerste geluiden kwamen (altijd vanuit de Randstad) dat de 

aantallen klanten weer toenamen. Nee wij zijn al maanden stabiel was steeds mijn antwoord op 

vragen of wij het ook konden merken. Gelukkig is dat het gehele jaar 2019 zo gebleven: een stijging 

van 5 adressen (van 123 in januari naar 128 in december) kun je toch niet een forse verhoging 

noemen. 

Waren er dan geen problemen, zult u vragen. Jazeker, door allerlei oorzaken, waarmee ik u niet wil 

vermoeien, bleven de financiële donaties ver achter bij hetgeen wij in de voorgaande jaren gewend 

waren geweest. Dat was voor ons allen een bittere pil. Wij willen ons zelf niet op de borst kloppen, 

maar er zijn in ons land niet veel voedselbanken, die als je kijkt naar organisatie, voedselveiligheid 

(voor de tweede maal een 100 procent score bij een niet aangekondigde controle) en niet te 

vergeten onze enthousiaste vrijwilligers, zich met ons kunnen meten!  

Het geldprobleem werd op een gegeven moment zo nijpend, dat we in de bestuursvergadering van 

september tegen elkaar hebben gezegd, als hierin geen verandering komt moeten we in maart 2020 

maar stoppen. Een noodkreet in de kranten heeft ervoor gezorgd, dat wij voor 1 januari jl. weer een 

saldo hadden van meer dan 25.000 euro. Met andere woorden: ons voortbestaan was verzekerd. 

Hoewel dat laatste geen doel op zich is, kan ik u wel vertellen dat deze massale steunbetuiging ons 

allemaal heel erg blij verrast heeft. Wij doen het niet voor ons zelf maar voor onze medemens, die 

het om wat voor reden dan ook financieel slecht heeft! En het ziet er helaas niet naar uit, dat dat het 

komende jaar voorbij zal zijn. 

 

Gerrit Vinke 
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De landelijke organisatie 

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.  

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 2019 
 

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: € 135,00  
Per persoon: € 90,00  
 
Op de website www.voedselbankennederland.nl staan de actuele criteria nauwgezet geformuleerd.  

  

http://www.voedselbankennederland.nl/
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Voedselbankgebruikers in Steenwijkerland (stand 31 december 2019) 
• 118 huishouden 

• 353 personen (monden)  

• 155 kinderen (tot 18 jaar)  

• 38 kinderen (boven 18 jaar) 

 

Ontwikkeling in het jaar 2019 
 

Getallen uit eigen uitgiftelijst (stand 31 december 2019) kunt u inzien (bijlage Cijfers hulp 

vragende/ontvangende huishoudens 2019). 

 

Financiële stand van zaken (31 december 2019) 
 

Bijlage VB 2019 Baten en Lasten Stg. Voedselbank Steenwijkerland (zie apart document). 

 

Voedselactie december 2019 
 

Wij zijn blij met steun door de bevolking, zoals de inzamelingsactie in december, waarbij Lyons en de 

scholengemeenschappen de handen in een slaan en die sinds 2012 ieder jaar zorgt voor een goed 

gevuld magazijn met houdbare producten, die de eerste maanden van het jaar als aanvulling worden 

verdeeld in de voedselpakketten. 

 


