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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee over het jaar 
2020. Op deze manier willen wij u infomeren over de ontwikkelingen en de financiën over het jaar 
2020. Graag kijken we ook vooruit naar de ontwikkelingen voor 2021. 
 
Zoals de gehele wereld getroffen is door het Covid-19 virus, is dit ook niet voorbij gegaan aan onze 
voedselbank. In maart 2020 hebben we noodgedwongen de uitgifte moeten aanpassen om te blijven 
voldoen aan de voorschriften en adviezen van onze overheid en het RIVM. Intussen maken we al 
geruime tijd gebruik van de zogenaamde Food-Drive. In de loop van 2020 hebben we diverse keren 
de uitgifte nogmaals moeten aanpassen. Gelukkig hebben we steeds kunnen rekenen op onze 
vrijwilligers welke zich steeds coöperatief en flexibel hebben opgesteld. Nadeel van de getroffen 
maatregelen is dat het sociale element op de uitgifteavond geheel is weggevallen. 
Het aantal verstrekte pakketten in 2020 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2019. 
Het lokale aanbod werd in deze periode vergroot mede door een aantal extra inzamelingsacties, 
extra giften vanuit restaurants, verenigingen, particulieren, Serviceclubs en betrokkenheid van lokale 
partijen. Op deze wijze kon wekelijks een goed en gevarieerd pakket worden samengesteld. 
 

2. Missie, visie en doelstellingen 
 
Missie: 
De Voedselbank GO verstrekt verkregen voedsel gratis aan mensen op Goeree-Overflakkee welke 
noodgedwongen leven onder de armoedegrens. 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. 
• We houden rekening met het milieu. 
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3. Ontwikkelingen in 2020 
 
Het in 2015 behaalde certificaat “voedselveiligheid” is door Voedselbank Goeree- Overflakkee in 
2020 behouden gebleven. Wij mogen dus nog steeds ook het predicaat “groen” gebruiken, wat 
inhoudt dat we volgens de laatste voorschriften van de NVWA werken. 
 
In 2020 hebben we een aantal investeringen kunnen doen welke het verstrekken van de wekelijkse 
pakketten vergemakkelijkt. De investeringen zijn mogelijk gemaakt door de giften van kerken, 
particulieren, bedrijven en serviceclubs. Mede door hen hebben we een nieuwe rollerbank, vriezers, 
koelkasten en magazijnstellingen kunnen aanschaffen.  
 
Door aanbodvergroting is de extra gehuurde ruimte ruimschoots benut ook in 2020, hebben 
we nog diverse malen moeten improviseren met de beschikbare ruimte. Om dit in de toekomst te 
voorkomen hebben we in overleg met de loods eigenaar besloten om extra ruimte voor de 
voedselbank erbij te gaan huren teneinde de voorraden optimaal te kunnen beheren en een veilige 
logistiek te waarborgen.  
 
De loods is het gehele jaar 2020 tot onze beschikking geweest. Soms hebben we moeten 
improviseren om de uitgifte te kunnen garanderen maar door wat te schuiven zijn de pakketten 
iedere week uitgegeven.  
 
Het werven van vrijwilligers gaat nog steeds naar behoren, in 2020 hebben we onder andere een 
aantal jongere vrijwilligers erbij gekregen. Op dit moment hebben we op alle posities voldoende 
mensen. 
Door het Covid-19 virus hebben een aantal “ouder vrijwilligers” de werkzaamheden tijdelijk moeten 
staken.  
 
In 2020 zijn er gelukkig toch nog diverse acties geweest: een najaar actie bij de AH, de Rabobank 
Clubkas Campagne, ING-actie, de diverse inzamelingen door scholen, de soepactie vanuit de horeca 
en een kennisquiz vanuit de Lionsclub.  
De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
die het eiland rijk is en heeft zich in gesprekken met het bestuur bereid verklaard om een bijdrage te 
leveren voor de voedselbank in de vorm van het beschikbaar stellen van de dozen voor de uitgiften 
en speciale jassen voor de buitenactiviteiten. 
 

4. Plannen voor 2021 
 
In 2021 zal het bestuur in samenspraak met de vrijwilligers gaan bestuderen hoe we weer op een 
veilige, logistiek verantwoorde wijze de uitgifte van de pakketten op de donderdagavond vorm 
kunnen geven. De wijze waarop we in 2020 de uitgifte hebben kunnen laten voortgaan past niet 
geheel in de visie van het bestuur. Rekening zal moeten worden gehouden met de maatregelen 
rondom het Covid-19 virus. 
 
De kosten van de koelbus van de voedselbank nemen toe; daarom moet gedacht worden aan 
vervanging in de loop van 2021.  
 
In 2020 hebben we geen bijeenkomst voor de vrijwilligers kunnen organiseren; zodra de mogelijkheid  
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zich voordoet en de omstandigheden het toelaten zal het bestuur een bijeenkomst organiseren. 
 
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. Al in 2019 heeft dit voor ons geresulteerd in een wijziging in het rittenschema, 
waardoor als het aanbod voldoende zou zijn we zelf onze producten zouden ophalen bij het DC. In 
2020 hebben we besloten het gewijzigde ritten schema aan te houden omdat het aanbod zo gering 
en was en de  afspraken slecht nagekomen werden zijn we slechts eenmaal in 2020,  naar het DC zijn 
geweest en dit was nog om de ingezamelde DE punten af te leveren.  
Dit heeft ons doen besluiten om in 2020, in het geheel niet meer naar het DC te rijden, omdat de 
hoeveelheid producten en de kwaliteit die wij kregen aangeboden via het DC, voor ons niet van 
toegevoegde waarde was om een goed pakket samen te stellen. 
 
Bovenstaande heeft er toe geleid dat het bestuur in 2020 diverse malen zowel schriftelijk als fysiek 
overleg heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de VBN. Omdat het bestuur geen bevredigende 
antwoorden heeft gekregen met betrekking tot het nut en de noodzaak om lid te blijven van VBN 
heeft het bestuur in het laatste kwartaal van 2020 besloten om met ingang van 1 januari 2021, de 
overeenkomst met VBN op te zeggen en verder te gaan als zelfstandig opererende voedselbank. 
In het laatste kwartaal van 2021 zal het bestuur de situatie evalueren. 
  

5. 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. Op andere dagen van de week zijn er vrijwilligers aan 
het werk om producten bij verschillende toeleveranciers op te halen. 
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. 
Het Covid-19 virus heeft er wel voor gezorgd dat we een geruime tijd niet hebben kunnen beschikken 
over “oudere” vrijwilligers en vrijwilligers die in de vitale beroepen werkzaam zijn, dit was voor hen 
en voor ons een lastige situatie. Vrijwilligers die wel konden komen moesten zich houden aan de 
richtlijnen van de overheid en dat maakte het vrijwilligerswerk niet altijd even aangenaam.  
Ook is er een aantal vrijwilligers die vanwege hun gezondheid de werkzaamheden voor de 
voedselbank hebben moeten beëindigen. 
Op 10 januari 2020 hebben we een Nieuwjaars-vrijwilligersavond gehad welke goed bezocht werd. 
 

6. 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. 
Door deze goede samenwerking kunnen we steeds weer een mooi en gevarieerd pakket 
samenstellen. 
Ook de overige supermarkten dragen hun steentje bij; zo konden we door het leegruimen van 
supermarkten, vanwege een verbouwing of het overgaan naar een andere keten, beschikken over 
meer versproducten en vlees. 
Bakkers leveren ook nog steeds brood en andere luxe broodproducten. 
Ook grotere landbouwbedrijven en ander voedselverwerkende industrieën nemen regelmatig 
contact op met onze voedselbank om producten te mogen leveren. 
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7. Financiën  
Samen met andere giften, schenkingen en andere structurele financiële ondersteuning kunnen we 
investeringen doen, zonder de financiële gezondheid aan te tasten. Voor meer informatie over onze 
financieel verwijs ik u graag naar Bijlage 1. 

 

8. Bestuur 
 
Afgelopen jaar heeft er wederom een aantal wijzigingen plaatsgevonden binnen het bestuur. Adriaan 
de Wit heeft door andere activiteiten zijn werk als voedselverwerver beëindigd. Robbert-Jan van 
Dam is in zijn plaats gekomen, het bestuur heeft na overleg besloten dat voedselverwerving niet 
langer een bestuursfunctie is. Marijke Sies heeft haar werk als coördinator van de vrijwilligers 
beëindigd en daarvoor is Alissa Bakker bereid gevonden om dit werk over te nemen. Zij heeft ook het 
inplannen van de vrijwilligers overgenomen, dat werk werd voornamelijk door Nella van der Sluijs 
gedaan. Vanaf deze plaats willen we Adriaan en Marijke bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij 
de Voedselbank GO. Als bestuur hebben we officieel afscheid genomen van Adriaan en Marijke 
tijdens een reguliere bestuursvergadering.  
   
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2020: 
 

Voorzitter Cees van Dam 
Secretaris Jan van der Sluijs 
Penningmeester Martin Ista 
Logistiek Jaap Bakelaar 
Coördinator/Planning vrijwilligers Alissa Bakker 

 
Het bestuur heeft in 2020 ook afscheid genomen van onze adviseur en ambassadeur Nella van der 
Sluijs. Nella is heel lang in deze functies betrokken geweest bij de Voedselbank en heeft een zeer 
grote staat van dienst. Mede door de inzet van Nella en haar partner is de Voedselbank uitgegroeid 
naar wat de Voedselbank anno 2020 is. 
Het bestuur heeft door het Covid-19 virus vele malen meer vergaderd dan voorgaande jaren. Er is 4x 
een reguliere vergadering geweest, 14x overleg naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen en er is 
1x met de loodsbazen en chauffeurs vergaderd. 
 
 
April 2021, 
 
Cees van Dam 
Voorzitter
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Bijlage 1  
  Begroting   Realisatie  Begroting   
  2020 2020  2021  
Inkomsten:         
Kerken € 10.000,00  € 13.537,85    € 10.000,00   
Particulieren € 2.000,00  € 9.624,50   € 5.500,00   
Voedselbank Nederland € 1.000,00  € 1.000,00   € 0,00   
Stichtingen/Clubs € 2.500,00  € 13.151,12   € 5.500,00   
Inkomst. T.b.v bus € 0,00  € 0,00    € 0,00   
Diverse 
inkomsten   € 1.000,00  € 601,90    € 1.000,00   
Totaal 
Inkomsten   € 16.500,00  € 37.915,37    € 22.000,00   
          
    
Kosten:              
reisk. vrijwilligers € 1.000,00  € 760,08   € 800,00  
mobiele kosten € 300,00  € 254,45   € 300,00  
Kosten bus € 8.500,00  € 10.120,16   € 7.500,00  
             
Vrijwilligers  € 100,00 € 412,14   € 250,00  
       
Huur € 1.600,00 € 4.092,63   € 4.500,00  
Gas/water € 850,00 € 692,12   € 800,00  
Energie € 2.750,00 € 3.018,00   € 3.000,00  
Materialen € 1.500,00 € 10.714,95   € 2.500,00  
Rijnmond afval € 750,00 € 702,64   € 750,00  
        
Geoormerkt voedsel € 400,00 € 2.392,51   € 1.000,00  
Bijdrage Spijkenisse € 0,00 € 0,00    € 0,00  
Bijdrage DCR € 1.000,00 € 1.119,16    € 0,00  
          
Betalingsverkeer € 200,00 € 198,94   € 200,00  
Administratie kosten € 250,00 € 39,00   € 100,00  
Diverse kosten € 300,00 € 1.640,18   € 300,00  
       
Toevoeging reserve € 0,00 € 0,00    €                 -     
             
Totaal uitgaven € 19.500,00 € 36.156,96   € 22.000,00   
       
Positief resultaat   € 1.758,41    
       

 


	1. Inleiding
	2. Missie, visie en doelstellingen
	3. Ontwikkelingen in 2020
	4. Plannen voor 2021
	5. Vrijwilligers
	6. Verwerving van voedsel
	7. Financiën
	8. Bestuur
	Bijlage 1

