Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2016
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Plus Actie: “Bouw mee aan het grootste voedselpakket van Flakkee”
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01 Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee over het
jaar 2016.
Op deze manier willen wij u infomeren over de ontwikkelingen en de financiën van het jaar
2016. We geven ook een beeld van de plannen voor 2017.
Het aantal pakketten in 2016 bleef redelijk stabiel tot bijna 80.
Aan het eind van 2016 was het aantal te voeden monden circa 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 2016
Het in 2015 behaalde certificaat “voedselveiligheid” is door Voedselbank GoereeOverflakkee in 2016 behouden gebleven. Wij mogen dus nog steeds ook het predicaat
“groen” gebruiken, wat inhoud dat we volgens de laatste voorschriften van de NVWA
werken.
Om het werk in het magazijn verder te vergemakkelijken was er in 2015 al een compleet
nieuwe werkwijze ingevoerd. Door de aanschaf van een stapelaar (elektrisch aangedreven)
worden er nu nog meer Arbo-technische voordelen behaald t.b.v. het laden/lossen en het
verplaatsen van zware arbeidsmiddelen. Het milieutechnisch voordeel is dat er geen
uitlaatgassen uitgestoten worden.
In 2016 hebben wij de mogelijkheid gekregen om de reeds in gebruik zijnde koel/vries-bus
over te nemen. We hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt en in maart 2016 is de
bus ons eigendom geworden (middels een lease constructie). Aansluitend hebben we de bus
voorzien van onze naam en ons logo, zodat wij herkenbaar zijn bij onze leveranciers.
Hierdoor zijn onze mogelijkheden voor het ophalen van voedsel verdubbeld qua tijd en ook
qua aanbod.

Overdracht koel/vries-bus

Op 18 juli 2016 bestond onze Stichting 10 jaar. Op onze vrijwilligersavond hebben we hier
aandacht aan besteed, waarbij we dankbaarheid hebben getoond aan al onze vrijwilligers, die
week in week uit voor onze cliënten klaar staan.
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04 Plannen voor 2017
Het onderzoek naar de haalbaarheid van extra capaciteit voor wat betreft koel- en
vriesmogelijkheden wordt geïntensiveerd. Door groter aanbod zullen wij extra koel/vries
capaciteit gaan aanschaffen. Met de komst van de stapelaar hebben wij het magazijn nog
praktischer in kunnen delen.
In 2017 zal er onverminderd aan uitbreiding van het aantal leveranciers worden gewerkt.
05 Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers wat ingeschreven staat is ongeveer 70. Elke donderdag, de uitgifte
dag, zijn er 25 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.

06 Verwerving van voedsel
Door de goede contacten met Voedselbanken in de regio kunnen we de pakketten voor het
grootste deel zelf samenstellen, waarbij alleen het hoogst noodzakelijke via Voedselbank
Spijkenisse wordt aangevuld. Producten die op Goeree-Overflakkee beschikbaar gesteld
worden zijn aanzienlijk toegenomen, mede ook door de decentrale werking van onze
leveranciers. Hierdoor zijn wij bijvoorbeeld benaderd door de Aldi uit Oude Tonge om
wekelijks producten op te komen halen, waardoor, mede door goede samenwerkingen, steeds
weer een mooi en gevarieerd pakket kunnen samenstellen.
07 Financieel
In 2016 bestond Woningbouwvereniging Fides Wonen, 100 jaar. De bezoekers van de
receptie is gevraagd een donatie te geven voor de Voedselbank. Het resultaat was boven
verwachting.
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.
We hebben na een gedegen inwerkperiode een nieuwe voorzitter mogen benoemen en een
nieuwe coördinator vrijwilligers. Door privé omstandigheden heeft Johannes Struik zijn taak
als voedselverwerver en logistiek moeten neerleggen en is opgevolgd door Jan Terlouw.

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2016;
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Voedselverwerving en logistiek:
Coördinator vrijwilligers:
Alg. coördinator en voedselveiligheid:

Jaap Weeda.
Erwin Breen.
Martin Ista.
Jan Terlouw
Marijke Sies
Jan v/d Sluys.

Het bestuur is dit jaar 10 keer bijeen gekomen.
Tijdens deze bijeenkomsten was ook steeds aanwezig: Nella v/d Sluijs als adviseur.
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Bijlage 1
Begroting
2016
Inkomsten:
Kerken
Particulieren
VB Nederland
Stichtingen/Clubs
Inkomst. T.b.v bus
Inkomst.b.v. stapelaar
Totaal Inkomsten

€ 6.500,00
€ 2.750,00
€ 1.000,00
€ 8.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.000,00

Realisatie
2016
€ 9.819,29
€ 6.185,00
€ 1.000,00
€ 6.534,80
€ 10.000,00
€ 5.142,50
€ 38.681,59

Begroting
2017

Begroting
2016
Kosten:
Reisk. vrijwilligers
Mobiele tel. kosten
Kosten bus
Vrijwilligers avonden
Huur
Gas/water
Energie

€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 6.500,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 26.000,00

Materialen
Aanschaf stapelaar
Rijnmond afval
Geoormerkt voedsel
Bijdrage Spijkenisse
Bijdrage DCR
Betalingsverkeer
Administratie kosten
Diverse kosten
Toevoeging uit reserve
Over
Totaal uitgaven
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Realisatie
2016

Begroting
2017

€ 1.750,00
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 1.300,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 550,00

€ 1.575,04
€ 320,70
€ 11.335,84
€ 1.342,28
€ 775,82
€ 1.027,17
€ 668,50

€ 1.750,00
€ 500,00
€ 9.500,00
€ 1.250,00
€ 775,00
€ 1.000,00
€ 700,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 550,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 150,00
€ 750,00
€ 1.150,00
€ 0,00

€ 1.648,52
€ 5.142,50
€ 563,32
€ 2.641,90
€ 500,00
€ 0,00
€ 215,05
€ 66,50
€ 664,11
€ 10.000,00
€ 194,34
€ 38.681,59

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 575,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 1.000,00
-

€ 19.000,00

€ 26.000,00

