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Uitgiftepunten Voedselbank Steenwijkerland 

• Steenwijk (Pluggematen 4) 

uitgifte iedere vrijdag 15 tot 18 uur 

• Vollenhove (Kerkstraat 40) 

 uitgifte iedere vrijdag 18:30 tot 19:00 uur 
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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 

 

Samenstelling Bestuur in 2020 (vrijwilligers, die lid zijn van het stichtingsbestuur) 

Voorzitter:     Gerrit Vinke 

Secretaris:     Ilsemary Bruins-Müller 

Penningmeester:    Sijbe Troelstra 

Bestuurslid algemeen:    Jan de Graaf 

Bestuurslid algemeen:   Anja Grit 

 

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, houden zich aan de 

regels van de landelijke vereniging betreffende voedselveiligheid. 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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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 2020 (vastgesteld door de landelijke vereniging) 
 

De normbedragen zijn als volgt vastgesteld: 
Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,00  
Per persoon: € 95,00  
 
Op de website www.voedselbankennederland.nl staan de actuele criteria nauwgezet geformuleerd.  

  

http://www.voedselbankennederland.nl/


 
6 

 

Voedselbankgebruikers in Steenwijkerland (stand 31 december 2020) 
• 113 huishouden (97 in Steenwijk, 16 in Vollenhove) 

• 345 personen (monden) (273 in Steenwijk, 72 in Vollenhove) 

• 136 kinderen (tot 18 jaar) (100 in Steenwijk, 36 in Vollenhove) 

• 52 kinderen (boven 18 jaar) (42 in Steenwijk, 10 in Vollenhove) 

 

 

Financiële stand van zaken (31 december 2020) 
 

Bijlagen: 

• Jaarcijfers 2020 Balans 

• Jaarcijfers 2020 Baten en Lasten 
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Het werk van de voedselbank (2020) 
 

Door de Covid19 pandemie veranderde de werkwijze van de voedselbank vanaf maart 2020. 

Uitgiftetijden werden aangepast, pakketten bezorgd, gebruik van winkelkarretjes en mondkapjes 

ingevoerd, intensieve schoonmaak en afstand houden (1,5 meter).  Oudere vrijwilligers (leeftijd 

boven 70 jaar) stopten (tijdelijk) met het vrijwilligerswerk. Hierdoor is het aantal vrijwilligers aan het 

eind van het jaar minder. Door de nieuwe situatie waren er tijdelijke vrijwilligers geworven, die 

hielpen bij inpakken, uitgifte en bezorgen van pakketten.  

Mede dankzij Corona hebben wij veel steun gekregen door de inwoners van Steenwijkerland, via 

kerken, bedrijven, scholen. Talrijke financiële donaties en giften in natura hebben ertoe geleid, dat 

de stichting er aan het einde van 2020 financieel goed voorstaat.  

Helaas kon de jaarlijkse inzamelingsactie bij supermarkten in december niet doorgaan vanwege de 

corona-maatregelen. Wij hopen, dat dit in het komende jaar weer kan. 

De aanvoer van levensmiddelen was minder dan andere jaren. Gelukkig was het door de overvloed 

aan financiële donaties mogelijk, om groenten en fruit in te kopen bij en groothandel en een 

regionale groenteboer. Af en toe werd rijst, pasta, blikgroenten en -fruit, soep en houdbare melk 

ingekocht bij een supermarkt. Met het eigen bestelbusje werden extra ritten voor het ophalen van 

producten gemaakt. Ook deelden de voedselbanken van Wolvega, Emmeloord, Meppel en Steenwijk, 

wat zij soms over of in overvloed hadden. 

Behalve levensmiddelen zijn in 2020 ook wasmiddel, energiebesparende producten (actie van 

werkgroep IK BEGIN Steenwijkerland) en brandmelders uitgedeeld. 

De jarige kinderen tot 18 jaar ontvingen een Jarige Job Doos door de voedselbank, omdat er 

samenwerking is met de Stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt voor een doos met cadeaus en 

traktatiemateriaal voor de verjaardag.  

Ook in 2020 zijn heel veel kerstpakketten gebracht door de plaatselijke bevolking, bedrijven, scholen 

en een landelijk gehouden actie van een supermarktketen. Kerstbroden evenals kerstrollades 

werden, zoals ieder jaar, geschonken door een particuliere gever en een stichting uit Steenwijk. 

Iedereen, die heeft bijgedragen aan het werk van de voedselbank,  hartelijk dank. 

 

Namens vrijwilligers en bestuur van voedselbank Steenwijkerland 

Ilsemary Bruins 

Secretaris/coördinator 
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