Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Jaarverslag 2019
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01 Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee over het
jaar 2019.
Op deze manier willen wij u infomeren over de ontwikkelingen en de financiën over het
jaar 2019. Graag kijken we ook vooruit naar de ontwikkelingen voor 2020.
Het aantal verstrekte pakketten in 2019 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018.
Het lokale aanbod werd in deze periode vergroot door een aantal extra inzamelingsacties
en betrokkenheid van lokale partijen. Op deze wijze kon wekelijks een goed en
gevarieerd pakket worden samengesteld.
02 Missie, visie en doelstellingen.
Missie:
De Voedselbank GO verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen op GoereeOverflakkee. De hiermee samenhangende werkzaamheden worden geheel uitgevoerd door
vrijwilligers.
Visie:
De Voedselbank helpt de armste door deze wekelijks te voorzien van voedselpakketten. Om
voldoende pakketten te kunnen samenstellen, 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 uiteindelijk 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 om op deze wijze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien
• 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 2019
Het in 2015 behaalde certificaat “voedselveiligheid” is door Voedselbank GoereeOverflakkee in 2019 behouden gebleven. Wij mogen dus nog steeds ook het predicaat
“groen” gebruiken, wat inhoud dat we volgens de laatste voorschriften van de NVWA
werken.
In 2019, hebben we een aantal kleine investeringen kunnen doen welke het verstrekken van de
wekelijkse pakketten vergemakkelijkt.
Door aanbodvergroting is de extra gehuurde ruimte ruimschoots benut ook in 2019 hebben
we nog diverse malen moeten improviseren met de beschikbare ruimte maar het is steeds
gelukt met medewerking van de loods-eigenaar om dit op te lossen .
In 2019 is het Streekmuseum doorgegaan om alle kinderen van de Voedselbank voor hun
verjaardag een gratis kinderfeestje in het Streekmuseum aan te bieden.
De loods is het gehele jaar 2019 tot onze beschikking geweest. Rondom de kerstperiode is er
slechts 1 avond geen uitgifte geweest omdat de uitgifte avond gelijk met 2e kerstdag viel.
Het werven van vrijwilligers gaat nog steeds naar behoren, ook al loopt het invullen van de
functies chauffeur en parkeerwachter (soms) moeizaam.
In 2019 diverse acties geweest: paasinzamelingsactie en najaar actie bij de AH, de Rabobank
Clubkas Campagne, de diverse inzamelingen door scholen, kerststollen via een
crowdfundingsactie door een leerling van het RGO, de Toerfiets ronde waarbij de opbrengst
geschonken is aan de voedselbank door de Rotary club. (voor deze bijdrage zal nog een
bestemming worden gezocht) en nog een aantal andere mooie acties.
De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is.
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04 Plannen voor 2020
Het onderzoek naar de haalbaarheid van extra capaciteit voor wat betreft koel- en
vriesmogelijkheden wordt geïntensiveerd. Wij willen nog steeds de mogelijkheid
onderzoeken om een vaste koel/vriescel te gaan aanschaffen. Ook het eventueel vergroten van
onze magazijn- en werkruimte zal in 2020 onderzocht worden.
In 2019 is de ARBO-normering de RI&E afgerond.
Voor wat betreft samenwerking in de regio heeft Voedselbanken Nederland bepaald, dat de
regiofunctie leidend wordt. Het Regionaal Overleg Platform (ROP) krijgt veel meer
zeggenschap en is bepalend voor het beleid van het in de regio gevestigde DC, inclusief de
bijbehorende kosten en opbrengsten. In 2019 heeft dit voor ons geresulteerd in een wijziging
in het rittenschema, waardoor we niet meer naar Voedselbank Spijkenisse rijden, maar zelf
onze producten hebben opgehaald bij het DC in Rotterdam. Deze samenwerking loopt echter
moeizaam, waarbij afspraken niet worden nagekomen. Dit heeft ons doen besluiten om in
2019 niet meer naar het DC te rijden, omdat de hoeveelheid producten die wij kregen
aangeboden via het DC, voor ons niet van toegevoegde waarde was om een goed pakket
samen te stellen. Ook hebben we de discussie gestart wat het nut en de noodzaak zijn om
samen te blijven werken met VBN. IN 2020 zullen we deze discussie binnen het bestuur
voortzetten.
05 Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers wat ingeschreven staat is ongeveer 70. Elke donderdag, de uitgifte
dag, zijn er 30 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.
06 Verwerving van voedsel
Door de goede contacten met Voedselbanken in de regio kunnen we de pakketten voor het
grootste deel zelf samenstellen. Producten die op Goeree-Overflakkee beschikbaar gesteld
worden zijn aanzienlijk toegenomen, mede ook door de decentrale werking van de landelijke
supermarktketens. Hierdoor zijn wij bijvoorbeeld benaderd door de Spar uit Nieuwe-Tonge,
de Coöp uit Melissant en de Spar uit Goedereede om wekelijks producten op te komen halen,
waardoor we, mede door goede samenwerkingen, steeds weer een mooi en gevarieerd pakket
kunnen samenstellen.
Ook grotere landbouwbedrijven en ander voedselverwerkende industrieën nemen regelmatig
contact op met onze voedselbank om producten te mogen leveren.
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07 Financieel
Samen met andere giften, schenkingen en andere structurele financiële ondersteuning
kunnen we investeringen doen, zonder de financiële gezondheid aan te tasten.
08 Bestuur
Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen opgetreden binnen het
bestuur. Jaap Weeda heeft om gezondheidsredenen zijn functie
als voorzitter moeten neerleggen. Vanaf deze plaast willen we
Jaap nogmaals bedanken voor zij inzet en betrokkenheid bij de
Voedselbank GO.. Officieel afscheid van Jaap hebben we als
bestuur genomen tijdens en reguliere bestuursvergadering.
Cees van Dam is benaderd door het bestuur om Jaap Weeda op
te volgen als bestuurder van de Voedselbank. Na een gedegen
kennismaking en enkele vergaderingen alsmede deelnemen aan
de activiteiten van de voedselbank is Cees in 2019 als voorzitter
toegetreden tot het bestuur.
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2019:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voedselverwerving
Logistiek
Coördinator vrijwilligers
Alg. coördinator en voedselveiligheid

Cees van Dam
Jan van der Sluijs
Martin Ista
Adriaan de Wit
Jaap Bakelaar
Marijke Sies
Jan van der Sluijs

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd en is één keer informeel bijeen geweest.
Tijdens deze bijeenkomsten was ook steeds aanwezig: Nella van der Sluijs als adviseur.
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Inkomsten:
Kerken
Particulieren
Voedselbank Nederland
Stichtingen/Clubs
Inkomsten t.b.v. bus
Diverse
inkomsten
Totaal
Inkomsten

Kosten:
Reiskosten vrijwilligers
Mobiele kosten
Kosten bus
Vrijwilligers avonden

Begroting
2019

Realisatie
2019

Begroting
2020

€ 6.000,00 € 11.123,99
€ 1.000,00 € 1.920,00
€ 1.000,00 € 1.000,00
€ 2.000,00 € 15.617,63
€ 6.000,00
€ 0,00

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 0,00

€ 1.000,00
€ 679,84
€
17.000,00 € 30.341,46

€ 1.000,00
€ 16.500,00

€ 1.500,00 € 1.022,44
€ 250,00
€ 290,56
€ 6.000,00 € 10.371,50

€ 1.000,00
€ 300,00
€ 8.500,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 100,00

Huur
Gas/water
Energie
Materialen
Rijnmond afval

€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 750,00

€ 1.663,00
€ 799,12
€ 2.554,50
€ 1.874,20
€ 686,68

€ 1.600,00
€ 850,00
€ 2.750,00
€ 1.500,00
€ 750,00

Geoormerkt voedsel
Bijdrage Spijkenisse
Bijdrage DCR

€ 1.000,00
€ 0,00
€ 2.000,00

€ 244,16
€ 0,00
€ 893,04

€ 400,00
€ 0,00
€ 1.000,00

Betalingsverkeer
Administratie kosten
Diverse kosten

€ 200,00
€ 175,00
€ 375,00

€ 204,23
€ 64,00
€ 457,50

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

Toevoeging reserve
Totaal uitgaven

€
17.000,00 € 21.124,93
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€

-

€ 19.500,00

