Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2015
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01 Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee over het
jaar 2015.
Op deze manier willen wij u infomeren over de ontwikkelingen en de financiën van het jaar
2015. We geven ook een beeld van de plannen voor 2016.
Het aantal pakketten in 2015 bleef tot het 4e kwartaal redelijk stabiel. In het 4e kwartaal nam
het aantal uit te delen pakketten toe tot bijna 80. Dit is een toename van ruim 35% .
Aan het eind van 2015 was het aantal te voeden monden gestegen naar 194.
Het lokale aanbod werd in deze periode vergroot door een aantal extra inzamelingsacties.
Hierdoor kon er steeds een goed en gevarieerd pakket samengesteld worden.

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 2015
Het in 2013 opgestarte landelijk project “voedselveiligheid” is door voedselbank GoereeOverflakkee in 2015 met goed gevolg afgerond. In maart is er een certificeringsinspectie
gehouden, waarbij 100 van de te behalen 100 punten zijn gescoord. Wij mogen nu ook het
predicaat “groen” gebruiken, wat inhoud dat we volgens de laatste voorschriften van de
NVWA werken. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond is het certificaat officieel uitgereikt
door de landelijke projectleider en een bestuurslid van de landelijke organisatie.
Om het werk in het magazijn te vergemakkelijken is er een compleet nieuwe werkwijze
ingevoerd. Door middel van een rollenbaan worden de kratten gevuld en direct aan de cliënt
uitgereikt. Dit bespaart veel zwaar lichamelijk werk en voorbereidingstijd.
Hierdoor is er ruimte gekomen om de uitgifte eerder te laten beginnen.
De uitgifte tijd is verschoven naar 19:15 uur tot 20:15 uur.

04 Plannen voor 2016
Het onderzoek naar de haalbaarheid van de verwerving van een eigen koel- vrieswagen,
wordt doorgeschoven naar 2016.
Het magazijn zal weer een kleine verbouwing moeten ondergaan, om de bijna 5 meter lange
en 1 meter brede rollenbaan op een goede manier te kunnen opbergen.
In 2016 zal er onverminderd aan uitbreiding van het aantal leveranciers worden gewerkt en
zal er op gepaste wijze stil gestaan worden bij het 10 jarig bestaan van de stichting.

05 Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers wat ingeschreven staat is ongeveer 72. Elke donderdag, de uitgifte
dag, zijn er 20 personen bezig om al het werk te verzetten.
Door de voedselveiligheid wordt er steeds meer van onze vrijwilligers gevergd. Er moeten
regels in acht worden genomen en ook de kennis van het handboek voedselveiligheid moet
paraat zijn. Om deze kennis paraat te houden dienen de vrijwilligers jaarlijks een vragenlijst
via internet in te vullen. Wanneer er een voldoende behaald is, krijgt de vrijwilliger een
certificaat met een geldigheidsduur van een jaar.

-3-

06 Verwerving van voedsel
Door de historisch slechte aanvoer van goederen vanuit het Distributie Centrum Rotterdam,
moesten we de pakketten een deel van dit jaar helemaal zelf samenstellen i.p.v. aanvullen.
Daardoor waren we bijna volledig aangewezen op de producten die op Goeree-Overflakkee
beschikbaar gesteld worden. Door de goede samenwerking met Voedselbank Spijkenisse, de
geweldige inzet van onze leveranciers en het toenemende aantal producten, hebben we toch
steeds weer een mooi en gevarieerd pakket kunnen samenstellen.
Goed om te zien dat het aantal particuliere initiatieven in 2015 is gestegen. Zo wordt er
bijvoorbeeld verse groenten aangeleverd vanuit volkstuinen.

07 Financieel
Het in 2014 gestarte 3 jarig project van de Soroptimisten, waarbij de voedselbank centraal
staat, is door omstandigheden voortijdig beëindigd. Dit levert een onverwacht voordeel op.
Samen met andere giften, schenkingen en andere structurele financiële ondersteuning hebben
we een aantal grotere investeringen kunnen doen, zonder de financiële gezondheid aan te
tasten.
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08 Bestuur
Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen opgetreden binnen het bestuur.
Fred van Leersum heeft afscheidt genomen als penningmeester en waarnemend voorzitter.
Martin Ista heeft het secretariaat aan Erwin Breen overgedragen om de taak als
penningmeester op zich te kunnen nemen.
Jan v/d Sluys treedt op als waarnemend voorzitter.

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2015;
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Voedselverwerving en logistiek:
Coördinator vrijwilligers:
Alg. coördinator en voedselveiligheid:

Vacant.
Erwin Breen.
Martin Ista.
Johannes Struik
Marion Kieviet
Jan v/d Sluys. (tevens waarnemend voorzitter.)

Het bestuur is dit jaar 9 keer bijeen gekomen.
Tijdens deze bijeenkomsten waren ook steeds aanwezig;
Nella v/d Sluijs als adviseur.
Astrid Borsboom als notulist. Astrid is na 4 vergaderingen gestopt als notulist.
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Bijlage 1

Realisatie
2015
Inkomsten:
Kerken
Particulieren
Voedselbank Nederland
Stichtingen/Clubs
Diverse anderen
Verenigingen
Totaal Inkomsten

Begroting
2016

€ 8.925,01
€ 2.265,00
€ 1.000,00
€ 5.500,00
€ 3.643,10
€ 1.834,06

€ 5.500,00
€ 2.750,00
€ 1.000,00
€ 7.250,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 23.167,17

€ 16.500,00

Realisatie
2015
Kosten:
reisk. vrijwilligers
mobiele kosten
Kosten auto
Vrijwilligers avond
Huur
Gas/water
Energie
Materialen
Rijnmond afval
Investeringen
Geoormerkt voedsel
Bijdrage Spijkenisse
Betalingsverkeer
Administratie kosten
Diverse kosten

€ 2.171,63
€ 583,84
€ 500,00
€ 1.133,60
€ 0,00
€ 484,00
€ 629,20
€ 405,35
€ 6.045,70
€ 537,24
€ 1.131,11
€ 2.533,54
€ 750,00
€ 135,10
€ 573,29
€ 1.114,00

Totaal uitgaven

€ 18.727,60

afsch. Bestuursleden
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Begroting
2016
€ 1.750,00
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 1.250,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 550,00
€ 2.500,00
€ 550,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 750,00
€ 1.150,00
€ 16.500,00

