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01 Inleiding. 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee over het 

jaar 2014. 

Op deze manier willen wij u infomeren over de ontwikkelingen en de financiën van het jaar 

2014. We geven ook een beeld van de plannen voor 2015. 

Het aantal cliënten in 2014 is gelukkig niet schrikbarend gestegen, helaas ook niet aanzienlijk 

gedaald. Gemiddeld werden er per week 55 pakketten uitgereikt, om ongeveer 165 monden te 

voeden. 

Door het lokale aanbod kon een goed en gevarieerd pakket samengesteld worden. 
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02 Missie, visie en doelstellingen. 

 

Missie: 

We verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen op Goeree-Overflakkee en 

doen dat uitsluiten met vrijwilligers. 

 

Visie: 

De voedselbank helpt de armste door ze wekelijks te voorzien van voedselpakketten. Om 

voldoende eten te kunnen geven, werken we samen met bedrijven, instellingen, overheden en 

particulieren. Zo zorgen we samen dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten minder 

worden en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid te bevorderen werken we 

samen met hulpverlenende organisaties om de cliënten weer op eigen benen te laten staan. 

Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

 

Doelstellingen: 

 Wekelijkse voedselhulp bieden aan mensen die zelf niet of onvoldoende voedsel 

kunnen kopen. 

 Terugdringen van verspilling van voedsel. 

 Te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken. 

 

 

 

Om deze doelstellingen te bereiken hanteren we een de volgende kernwaarden: 

 We werken uitsluitend met vrijwilligers. 

 We verstrekken voedsel wat door anderen geschonken is. 

 We verstrekken uitsluitend gratis voedsel. 

 We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel. 

 We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk. 

 We zijn neutraal en onafhankelijk. 

 We zijn transparant. 
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03 Ontwikkelingen in 2014 

 

In 2013 is er landelijk een project uitgerold betreffende voedselveiligheid. In dit plan is 

afgesproken om alle, bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken aangesloten, 

voedselbanken voor het eind van 2015 voedselveilg moeten zijn. 

Na de aanstelling van een eindverantwoordelijke voor de voedselveiligheid, hebben wij ons 

ingeschreven voor deelname aan dit project. 

Dit project zal in 2014 niet afgerond worden en zal dus doorlopen in 2015, waarbij we uitgaan 

van een positief resultaat. 

 

Vooruitlopend op de inschrijving bij het project voedselveiligheid en de grote belasting voor 

de organisatie was eind 2013 besloten om te stoppen met het bezorgen van pakketten. Dit 

heeft gelukkig geen negatieve weerslag gehad. Er is geen enkel cliënt afgehaakt. We hebben 

in een aantal gevallen bemiddeld tussen verschillende cliënten met altijd een positief resultaat. 

  

Het magazijn is verbouwd. Er is een extra afscheiding gekomen tussen de werkruimte en het 

toilet. Deze ruimte is door de eigenaar voorzien van een keukenblok met koud en warm 

stromend water. De voorraadstelling is iets opgeschoven en de planken zijn geschilderd, zodat 

ze gemakkelijker kunnen worden schoongemaakt. 

 

 

 

 

04 Plannen voor 2015 

 

In januari staat de nulmeting op de agenda voor de voedselveiligheid. Het streven is om in 

deze meting al ruim voldoende te scoren zodat de certificering z.s.m. aangevraagd kan 

worden.  

Na het project voedselveiligheid willen we in 2015 gaan onderzoeken of het haalbaar is om 

een eigen koel- vrieswagen aan te schaffen. 

 

 

 

 

 

05 Vrijwilligers 

 

Het aantal vrijwilligers wat ingeschreven staat is ongeveer 70. Elke donderdag, de uitgifte 

dag, zijn er 20 personen bezig om al het werk te verzetten.  

Door de voedselveiligheid zal er steeds meer van onze vrijwilligers gevergd worden. Ze 

moeten meer regels in acht nemen en ook de kennis van het handboek voedselveiligheid moet 

paraat zijn. Om dit te realiseren staat er in 2015 een cursus op het programma over 

voedselveiligheid. 
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06 Verwerving van voedsel 

 

De voedselbank heeft een aantal trouwe leveranciers die voor een vaste stroom van goederen 

zorgen. Het aantal incidentele leveringen was in 2014 hoog. Niet alleen in aantal. Maar ook in 

hoeveelheid. Hierdoor is onze voorraad niet gedaald, ondanks het wisselende aanbod vanuit 

het landelijke via Distributie Centrum Rotterdam. 

Voedselbank Spijkenisse neemt onze goederen mee vanuit DC Rotterdam, waarna wij ze in 

Spijkenisse ophalen. Vaak met aanvulling van artikelen die Spijkenisse weer heeft ontvangen. 

Zowel in volume als in diversiteit was zeker het 3e kwartaal uitermate teleurstellend. In 

samenspraak met Voedselbank Spijkenisse zijn er toen een aantal weken geen goederen 

opgehaald. Het was niet verantwoordt om voor een dergelijke  kleine hoeveelheid producten 

naar Spijkenisse te rijden. Door onze voorraad waren we in staat om bij het ontbreken van 

deze goederenstroom, toch een volwaardig pakket samen te stellen. 

Omdat we verwachten dat het aantal producten via het DC Rotterdam minimaal zal blijven 

verwachten we extra inzet te moeten gaan plegen t.a.v. de verwerving. 

We willen proberen het aantal vaste leveranciers uit te breiden en wanneer de voorraad 

dusdanig laag wordt zullen we weer een supermarktactie gaan houden. Om goede sturing aan 

de verwerving te geven is deze taak bij één bestuurslid ondergebracht. 

 

 

 

 

 

07 Financieel 

 

Verschillende instantie hebben dit jaar de voedselbank financieel ondersteund. Door deze 

steun staan we er financieel goed voor.  

Na 2 voorafgaande jaren waren we dit jaar voor het laatst het “goede doel” van de tulpentocht. 

Met een cheque van 2500 euro was het een mooie en succesvolle afsluiting.  

De Soroptimisten zijn dit jaar gestart met een project van 3 jaar, waarbij de voedselbank 

centraal staat. Via verschillende activiteiten worden er fondsen gewerfd, die aan het eind van 

het project ten goede komen aan de voedselbank.  

Natuurlijk maken we ook kosten. Zo huren we ons deel van de loods, moeten er investeringen 

worden gedaan voor de dagelijkse gang van zaken, huren we een koel/vrieswagen en ga zo 

maar door. Het is geweldig om te kunnen melden dat veel van deze zakenpartners de 

voedselbank een warm hart toedragen door veel korting te geven. In sommige gevallen tot 

zelfs 100%. 
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08 Bestuur 

 

Dit jaar zijn er wijzigingen opgetreden binnen het bestuur. 

Twee bestuursleden hun taak overgedragen. Moniek de Wit heeft het secretariaat 

overgedragen aan Martin Ista.  

Aad v/d Welle heeft zijn taak van logistiek coördinator overgedragen aan Johannes Struik. 

Johannes is tevens verantwoordelijk geworden voor de taak voedselverwerving. 

Algemeen coördinator Jan v/d Sluys is aangesteld als eindverantwoordelijke voor de 

voedselveiligheid. 

 

 

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2014; 

 

Voorzitter:     Vacant. 

Secretaris:       Martin Ista. 

Penningmeester:  Fred van Leersum. (tevens waarnemend voorzitter.) 

Voedselverwerving en logistiek:  Johannes Struik 

Coördinator vrijwilligers:   Marion Kieviet 

Alg. coördinator en voedselveiligheid: Jan v/d Sluys 

 

 

Het bestuur is dit jaar 10 keer bijeen gekomen. 

Tijdens deze bijkomsten waren ook steeds aanwezig; 

 

Nella v/d Sluijs als adviseur en Astrid Borsboom als notulist. 
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Bijlage 1 

 

Rekening 2014 2014

Saldo Bank 1.594,67€     huur 484,00€        

Gas/Water 629,20€        

Giften: Energie 425,92€        

Kerken 8.433,36€     

Particulieren 2.292,50€     Km. Vergoeding 1.723,45€     

Diverse 968,67€        Telefoon (mobiel) 375,23€        

Verenigingen 2.432,50€     Benzine 1.000,00€     

Voedselbank Ned. 1.800,00€     Huisvesting Materialen 3.632,90€     

Tulpentocht 2.500,00€     Rijnmond 153,41€        

Prins Mautisschool

Voedsel 282,89€        

Stichtingskosten 32,00€           

Betalingsverkeer 102,74€        

Administratiekosten 45,37€           

Diversekosten 750,40€        

Actie voor de Kinderen 999,00€        

Investeringen 2014 5.382,34€     

Vrijwilligersavond 1.484,70       

 

Saldo Bank 491,38           

20.021,70€   18.021,70€   

Jaarrekening 2014 Voedelsbank Goeree-Overflakkee

 


