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Adresgegevens Bestuur en Voedselbank Weststellingwerf

Voedselbank Weststellingwerf

Adres:      Industrieweg 14 E  8471 AD Wolvega
Postadres:    Emmastraat 38 8471 PR  Wolvega 
Telefoon     06-14452245
Bankrekening:   NL 57 RABO 0160 860.628
E-mail:     voedselbankwolvega@gmail.com 
Website:    www.voedselbankweststellingwerf.nl 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:    Don van der Vat
Secretaris:    Reint Oostra
Penningmeester:   Annette Bos 
Screening:    Ina Nell
PR:     Reint Oostra 
Notuliste:    Christina van der Leest - Bilker 
Coördinatie werkvloer:  Nel Dol, Yvonne de Jager, Jan ter Horst, Egbert Kanis 
Vormgeving:    Hester Wigman; medio 2016 Debora Elzinga-De Ruiter 
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Het bestuur 

Het afgelopen jaar kwam het bestuur vijf maal bijeen op het kantoor van voorzitter Don van der 
Vat om in een plezierige en constructieve sfeer met elkaar even terug en vooral vooruit te kijken. 
Veelal prijkten de vaste onderwerpen op de agenda zoals de ontwikkelingen binnen Voedsel-
banken Nederland (VBN), Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland (SSVF), stand van 
zaken op de werkvloer, vrijwilligersbestand, screening, voedselverwerving en –veiligheid alsmede 
de beschikbare financiën. 

Problematisch was toch wel dat de verwachtingen binnen VBN met betrekking tot  veel meer 
voedselaanbod vanuit het landelijk circuit veel te hooggespannen waren. Daarnaast waren er de 
nodige bestuursperikelen binnen de SSVF en werden de begrote donaties binnen onze eigen 
voedselbank niet gehaald. 

Positief was de inzet van een vaste groep vrijwilligers met weinig mutaties, de wijze waarop 
intern de vacature van Nel Dol op de werkvloer via Alice Rolevink kon worden ingevuld en de 
eenmalige subsidie die de gemeente ons in november toekende voor 2017 voor de aankoop van 
extra gezond voedsel voor gezinnen binnen de voedselbank met kinderen. Rooskleurig was ook 
de afsluiting van 2016 door de vele donaties in het laatste kwartaal, een geslaagde winkelactie en 
een negen waarmee onze Voedselveiligheid bij een her-audit werd beloond. Helaas heeft onze 
zoektocht naar een nieuwe voorzitter door het aangekondigde vertrek van Don eind 2017 naar 
Nijmegen nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Accommodatie

Met het huidig aantal gezinnen kunnen we op deze locatie prima uit de voeten. Door daling van 
het aantal pakketten is er gewoon weer meer ruimte voor alle uitgestalde kratten op postcode en 
met vermelding van bijzonderheden. Onze koeling bevat alleen na woensdagochtend na de afle-
vering vanuit Drachten veelal flink wat voorraden tot de uitgifte op vrijdagochtend. Dat geldt min 
of meer ook voor alle vriezers ook al hebben we die nu volop nodig door de tweeweekse leverin-
gen van Jumbo Nicolai in Wolvega en Jumbo de Jong in Noordwolde naast de wekelijkse levering 
van brood door bakkerij Vliegendehond. 

Werden bij de eerste audit nog wat opmerkingen gemaakt bij de her-audit waren deze geen issue 
meer, omdat wij van de situering tussen twee houtverwerkingsbedrijven geen enkele last onder-
vinden vanwege de uitstekende isolatie. Daarnaast is er over eventueel onderhoud of een storing 
een prima overleg en verstandhouding met eigenaar dhr. P Kapenga, die er ook voor zorgde dat 
Gered Gereedschap nagenoeg onze buurman werd. Daarnaast werd door deze maatschappelijk 
betrokken ondernemer niet alleen zijn Home Center maar ook alle daken van deze bedrijvenloods 
van zonnepanelen voorzien. Erg blij zijn we ook met de nieuwe uitgifteruimte in Noordwolde in de 
vorm van Jeugdhonk ToBe, nadat we in januari op heel korte termijn de unit van Rensportvereni-
ging in Noordwolde moesten verlaten: Prima bereikbaar, ruim van opzet, verwarmd en voorzien 
van toiletten.  Ook zijn ons een paar nieuwe naambordjes aangeboden door een vrijwilliger om de 
aanduiding te verbeteren. Wellicht zou het nog mooier zijn als onze naam op de aanduidingsbor-
den van het parkmanagement op dit industrieterrein zouden kunnen prijken.
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Vrijwilligers

We mogen ons gelukkig prijzen met de huidige vaste en enthousiaste groep vrijwilligers. Verloop 
is er nauwelijks en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Er is even een tijdje 
geweest dat er haast te weinig werk was voor de aanwezige vrijwilligers door de daling van het 
aantal pakketten en  het voedselaanbod vanuit Drachten op de woensdagochtend. Aan de andere 
kant waren er weer meer nodig bij de uitgifte door een ander en vlotter systeem en het feit dat 
de meeste producten nu rechtstreeks vanuit de vriezer en koeling worden meegegeven.  Zo moet 
het rooster van inzet in overleg met de vrijwilligers steeds aangepast worden aan de omstandig-
heden, want kenmerkend voor deze groep is dat men het graag druk heeft als men dienst heeft. 

Nadat Jan de Boer eind 2015 ons team kwam versterken stroomde later Marijke Jonker nog in 
en hadden we dit jaar gelukkig met wat minder fysiek ongemak te maken dan vorig jaar. Plezierig 
is ook dat we Debora Elzinga-de Ruiter bereid hebben gevonden voor de lay-out van een aan-
tal zaken, nadat Hester Wigman begin 2016 naar Nieuw-Zeeland emigreerde. Daarnaast stellen 
vrijwilligers die een stapje terug moeten of willen doen op de werkvloer het nog wel op prijs om 
via onze Nieuwsbrief en de winkelacties toch nog wat binding te houden met onze voedselbank. 
Helaas hebben we voor de organisatie van de winkelacties nog geen vervanger kunnen vinden 
voor Lutina. 

Vanwege het gezellige en informele afscheid van Nel Dol na de laatste uitgifte in 2016 in een 
ruimte van World Servants, waarbij heel veel vrijwilligers aanwezig waren, is besloten de oor-
spronkelijk voor februari geplande vrijwilligersactiviteit even verder op te schuiven naar het voor-
jaar van 2017. Vanaf deze plaats willen we Nel nogmaals dank zeggen voor haar inzet vanaf de 
oprichting van onze voedselbank in 2011 als betrokken vrijwilligster en de laatste twee en een half  
jaar als coördinator op de werkvloer samen met Yvonne, Jan en Egbert.  

Vrijwilligers op de werkvloer. © Gerrit Jan Prakken
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Voedselbank Nederland (VBN)

In het beleid van VBN stonden afgelopen twee zaken centraal: Het uitblijven van de groei van 
Voedselverwerving en de huidige criteria voor screening. Ondanks de inzet en professionaliteit 
van alle vrijwilligers binnen VBN in Houten is men er niet in geslaagd de voedselverwerving op 
landelijk niveau naar een hoger plan te trekken. Zowel het aantal als de situering van de acht 
Distributiecentra, het logistieke verhaal, de toenemende regelgeving op het gebied van Voedsel-
veiligheid alsmede de toezeggingen vanuit bepaalde supermarktconcerns waren te optimistisch. 
Als gevolg daarvan heeft men de bal bij de lokale supermarkten en voedselbanken neergelegd om 
samen in goed overleg afspraken te maken over levering van producten die tegen de THT datum 
aanzetten. 

Kortere lijnen, persoonlijk contact en een minder ingewikkelde logistiek moeten de sleutel tot dit 
succes leiden. Deze beleidsombuiging lijkt aan te slaan ook al gaat dat bij de ene supermarkt wat 
sneller dan bij de andere. Maar ook van bovenaf wordt er naar alle winkels horend bij de winkel-
keten druk uitgeoefend dit vorm te geven in het kader van maatschappelijk ondernemen en het 
tegengaan van voedselverspilling. 

Ook staan de structuur, financiering en aansturing  van de huidige distributiecentra ter discussie 
en lijkt een uitbreiding in het noorden met Groningen en Drachten naast Meppel een serieuze 
optie. Daarnaast wil VBN meer mensen laten profiteren van het instituut voedselbank door het 
optrekken van de normen. Maar dan moet er wel voldoende voedsel aanwezig zijn. Een reden  
voor ons bestuur, overigens als enige binnen de SSVF, om de nieuwe criteria nog niet te hanteren 
als signaal aangaande de huidige voedselverwerving en-verdeling  op landelijk, regionaal en lokaal 
niveau. 

Veel waardering hebben  we overigens voor de inzet, betrokkenheid en kundigheid van ons huidig 
hoofdbestuur en alle vrijwilligers  op het hoofdkantoor in Houten op wie heel veel zaken afkomen 
om onze organisatie en structuur verder te optimaliseren en te professionaliseren om meer men-
sen beter te kunnen bedienen die aangewezen zijn op het instituut Voedselbank. 
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Stichting Samenwerkende Friese Voedselbanken (SSVF) 

Ons samenwerkingsverband met 14 aangesloten Friese voedselbanken heeft een onstuimig jaar 
achter de rug. Daar waren eerst de te optimistische plannen vanuit Houten qua voedselverwer-
ving. Vervolgens liep de samenwerking in het pand van Drachten tussen de SSVF en VB Smallin-
gerland niet lekker meer door verstoorde persoonlijke verhoudingen. Daarnaast was de werkdruk 
voor de leidinggevenden bij de SSVF veel te hoog en haakten teveel prima krachten door ziekte 
en burn-out af. Toen ook onze onafhankelijke en prima voorzitter Kobus Walsma nog eens aangaf 
zijn  taak neer te willen leggen viel de chemie en sturing binnen het SSVF bestuur ook nog eens 
weg. Het gevolg was dat medio 2016 de SSVF een stuurloos schip werd en dat de frustraties bin-
nen het pand in Drachten alleen maar toenamen. Uiteindelijk wierp dhr. Sjoerd Talsma, VB Hee-
renveen, zich op als een geweldige mediator om de schade voor de organisatie en betrokken per-
sonen zoveel mogelijk te beperken. Uiteindelijk keerde een deel van de bestuurders terug in hun 
functie, werd afscheid genomen van penningmeester Harry Tjeerdsma, werden er een nieuwe 
voorzitter en penningmeester gevonden en kreeg de scheiding tussen SSVF en VB Smallingerland 
op constructieve wijze zijn beslag. 

Toch moeten er in Drachten nog heel veel zaken verder op de rit gezet worden denkend aan de 
leiding in  het magazijn, het verkrijgen van het groene logo, werving en behoud van vrijwilligers 
en betere afspraken met DC Meppel. Momenteel zijn er al voedselbanken die wekelijks uitgeven 
vanwege het voedselaanbod van met name kort houdbare producten als groente, fruit en zuivel. 
Hoewel we niet altijd even content zijn met de leveringen vanuit Drachten in kwantitatief en kwa-
litatief opzicht beseffen we ook dat de SSVF vrijwilligers daar weinig aan kunnen doen. De verde-
ling van de voedselstroom vanuit de Randstad verloopt nog steeds niet correct en we moeten er 
ons van bewust zijn dat ook in de toekomst mogelijk maar 30 procent van ons aanbod vanuit het 
landelijk circuit aangeleverd kan worden.  De rest moet ingezameld worden op lokaal niveau wat 
alleen gaat lukken als nog meer supermarkten hun producten die tegen de THT  datum aan zitten 
beschikbaar willen stellen van de voedselbank. 
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Overige contacten

Het vanuit Timpaan opgezette overleg over Armoedebeleid in onze gemeente is een goede keus. 
Samen met tal van maatschappelijke organisaties  als o.a. kerken, Humanitas, Vluchtelingenwerk, 
WMO, Welzijn, Ouderenbeleid, SOW en Leergeld zitten we minimaal  vier keer per jaar rond de 
tafel met gebiedsteammedewerkers en gemeentelijke beroepskrachten. Het gaat er om dat de 
signalen vanuit het veld vanuit de gemeente opgepakt worden om armoede onder de bevolking te 
verminderen of te voorkomen. Er zijn steeds meer mensen die in  deze ingewikkelde maatschap-
pij hulp nodig hebben bij de huidige regelgeving, digitalisering, of het vinden van het juiste loket of 
ambtenaar. Door de instelling van gebiedsteams is medio 2016 besloten te stoppen met de actie 
Kanskaart, waarbij inwoners werden geattendeerd op inkomstverhogende regelingen. Probleem 
blijft voor zowel de gemeente als de gebiedsteams om met die inwoners in contact te komen 
die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daar ook voor open staan. Een laagdrempelig 
loket en dan niet in het gemeentehuis zou voor deze categorie mogelijk een optie zijn.     

De verspreiding van een verjaardagsdoos voor een jarig kind in de leeftijd van de basisschool voor-
ziet via de Stichting Jarige Job in een grote behoefte en wordt erg gewaardeerd. Helaas staat de 
Kledingbank momenteel op een zacht pitje door het ontbreken van een goede opslag- en uitdeel-
ruimte. Jammer, want dit was ook voor onze gezinnen een waardevolle aanvulling. De contacten 
met de voedselbank in Steenwijkerland verlopen soepel daar waar het gaat om  het uitwisselen 
van bepaalde producten. Ook Heerenveen heeft inmiddels aangegeven dat ze bereid zijn ons te 
helpen bij voedseltekorten en verraste Tuindersvereniging De Scheene ons ook dit jaar een aantal 
keren met een partij verse groente. Bijzonder was ook de actie Schoenendoes van de RK basis-
school in Oldemarkt  niet voor Edukans maar nu dichtbij voor kinderen van onze voedselbank. 

Communicatie

Ook afgelopen jaar hebben we middels onze kwartaal Nieuwsbrief een ieder op de hoogte pro-
beren te houden van het reilen en zeilen binnen onze voedselbank. Deze wordt digitaal verspreid 
onder onze vrijwilligers, belangstellenden en ondersteunende bedrijven en instellingen. Onze 
site gesponsord door Tedoc Webmanagement en Hosting bevat volgens ons de meest relevante 
informatie en wordt met een zekere regelmaat op ons verzoek ge-updated door de fam. Prak-
ken van Media Peem. VBN heeft aangegeven dat ze hun logo op de site missen en deze graag 
volgens een nieuw format ingericht zien in het kader van uniformiteit. Besloten is om eerst even 
de ontwikkelingen op dit terrein vanuit VBN af te wachten. Andere informatie over de VB kunnen 
we ook kwijt bij media als Stellingwerf, Radio Centraal, Blik op Weststellingwerf en sinds kort 
ook Stellingwerf Express.  Nieuwe gezinnen bereiken ons echter veelal via gebiedsteamwerkers, 
maatschappelijk werk, kerken e.d. Wellicht is facebook nog wel veel belangrijker om berichten en 
acties te delen. 
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Sponsoring en acties 

Ondanks wat meer berichten in  een aantal bladen is de sponsoring ook in 2016 nog niet echt toe-
genomen. Een probleem waar meer voedselbanken mee kampen. Dat betekent dat we de tering 
naar de nering moeten zetten en niet ongebreideld kunnen bijkopen. In overleg met de werkvloer 
sturen wij nu veel meer op de opgestelde begroting om niet voor verrassingen te komen staan. 
Dat betekent dat er afspraken zijn gemaakt over de bijkoop per uitgifte. 

Structurele sponsoren in liquide middelen zijn op dit moment VBN, Home Center via dhr. P Ka-
penga, Koninklijke Utermöhlen NV, MRW accountants en  Kringloopwinkel Wolvega. Daarnaast 
steunen tal van kerken en andere instellingen ons jaarlijks met wisselende  bedragen, waardoor 
we pas op het eind van het jaar kunnen zien hoe we begrotingstechnisch uitkomen. Afgelopen 
jaar kwam daar de eenmalige subsidie van 5 mille van de gemeente overheen. In onze ogen 
geoormerkt geld  voor gezond voedsel in de vorm van groente, fruit en zuivel voor kinderen dat  
apart geboekt wordt. We hopen hiermee aan te tonen dat deze subsidie ook in de toekomst nodig 
is om gezondere gezinspakketten te kunnen samenstellen. 

Steeds belangrijker zijn ook de toenemende individuele giften van particulieren voor bijkoop van 
ontbrekende basisproducten. Daarnaast konden we ook dit jaar op steun in natura rekenen van 
onder meer bakkerij Vliegendehond, Jumbo Nicolai Wolvega, Friesland-Campina, Organic Food, 
Pets Place, garage Ruinemans, Gastrovino Otten, Tuindersvereniging De Scheene, pluimveebe-
drijven van Drie en Maatman, Tedoc Webhosting, Budget Food en tal van kerken in het kader van 
de Bid- en Dankdag voor het Gewas. Bijzonder was ook de sponsoring van de kerken in Noord-
wolde om alle jeugd met kerst een uitje te kunnen aanbieden. Dit jaar kon men zelfs kiezen uit 
een bezoekje aan de bioscoop, zwembad Waterwijck of Klimparadijs Monkey Town. Daarnaast 
waren er onze geslaagde winkelinzamelingsacties bij AH Bijsterbosch en de Aldi in Wolvega in het 
voorjaar en Jumbo de Jong in Noordwolde in het najaar, waardoor de schappen tussentijds weer 
wat aangevuld werden. Een goede zaak, want was er op het eind van 2015 nog een inzamelings-
actie vanuit Omroep Fryslân, dit jaar kreeg deze in onze provincie helaas geen vervolg, wat ons bij 
de start in 2017 toch eventjes 200 bananendozen met houdbare producten scheelt. 

Kerstactie Jumbo



Oog voor voedsel • Hart voor mensen

    Jaarverslag 2016 | Voedselbank Weststellingwerf           10

Screening

We beschikken over twee teams die de screening van gezinnen in Noordwolde en Wolvega voor 
hun rekening nemen. Mensen die toegelaten willen worden moeten inzage geven in hun financi-
ële boekhouding. Naast huur, zorg- en energiekosten gelden er voor een aantal uitgaven als ver-
zekeringen en  telefoon normbedragen vanuit VBN. Uiteindelijk gaat het er om wat mensen onder 
aan de streep per week of maand van hun loon of uitkering nog overhouden voor voedsel en 
kleding. Nogal wat mensen komen bij de voedselbank doordat zij in de schuldsanering zitten  en 
aangesloten zijn bij de Kredietbank of Budgetbeheer. 

Dit jaar zijn de normbedragen wat opgetrokken en bestaat het besteedbaar inkomen uit een ba-
sisbedrag en een vast bedrag per volwassene en kind. Op dit moment hanteren we nog de oude 
normbedragen vanwege het voedselaanbod, want we willen de mensen wel een  goed pakket 
mee kunnen geven. 

In de loop van 2015 is er ook meer overleg op gang gekomen met ambtenaren van sociale zaken, 
gebiedsteams en Welzijn Timpaan om elkaar te versterken en meer samen te werken bij armoe-
debeleid  in  het belang van de gezinnen bij b.v. problemen met Sociale dienst, de belastingdienst, 
UWV, schuldsanering of de Kredietbank. Daarnaast wil men kijken waar onze gezinnen hulp bij 
nodig hebben op financieel terrein en het voeren van een preventiebeleid om schulden zo moge-
lijk te voorkomen. Ook met vragen rond screening of bij het signaleren van schrijnende gevallen 
kunnen we bij bepaalde personen of instanties aan de bel trekken en dat wordt toch wel als erg 
prettig ervaren.  Eind 2015 werden er 90 pakketten uitgedeeld in 2016 liep dat via 80, 63  naar 72 
op het eind van 2016. 
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Werkvloer 

De stagnerende voedselverwerving vanuit het landelijk circuit en de terugloop in gezinnen naar 
rond de 70 hielden elkaar mooi in evenwicht. Desondanks was er regelmatig teleurstelling over de 
leveringen vanuit Drachten. In het verleden veelal zes rolcontainers, nu met een zekere regelmaat 
de helft. Eigen voorraden slinken dan snel en de bijkoop uit eigen middelen slikt een steeds gro-
ter deel op, zodat deze in het 2e halfjaar bijgesteld moest worden. Aanvankelijk weinig groente, 
fruit, zuivel en vlees. Pas in het laatste kwartaal trok alles zoals gewoonlijk weer wat aan, kwam er 
meer geld en producten binnen via spontane acties en begon de levering van Jumbo Wolvega op 
gang te komen. Indien deze leveringen plus die van Jumbo Noordwolde zo door blijven lopen en 
ook een AH en Aldi zich aansluiten ziet de toekomst er zonniger uit en gaan we meer richting de 
70 procent welke we zelf moeten verwerven. 

In het eerste kwartaal van 2017 is er ook vanuit VBN nog een speciale bijeenkomst voedselver-
werving in Drachten gezien de tekorten in NO-Nederland. Daarnaast hebben we onze hoop geves-
tigd op de nieuwe structuur van distributiecentra binnen VBN in de komende twee jaar en hopen 
we dat die wijziging bijdraagt aan een grotere voedselstroom richting onze regio. Het feit dat de 
supermarktconcerns druk uitoefenen aan de basis, dus in de lokale situatie, om hun overtollige 
producten af te zetten bij de voedselbanken is een zeer verstandige en terechte beleidsombui-
ging. 

Daarnaast wordt de regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid steeds gemakkelijker geïn-
tegreerd op de werkvloer en het toezicht en de controle daarop van Yvonne en Annette als een 
noodzakelijk iets geaccepteerd. De waardering van een 9 bij de her-audit in december onder-
streept nogmaals dat men op de werkvloer met elkaar goed bezig is. Ook een aanpassing van 
de uitgifte in Wolvega, het meer rechtstreeks uitgeven vanuit de koelcel en de vriezers  en een 
kortere uitdeeltijd in Noordwolde, blijken goede keuzes. Hoewel we het jammer vinden dat Nel 
Dol na 2 ½ jaar eind 2016 gestopt is als coördinator op de werkvloer, hebben we begrip voor haar 
keus nu even voor haar (klein)kinderen te kiezen, omdat deze taak binnen onze voedselbank aan-
zienlijk meer tijd vraagt dan twee ochtenden in de twee weken. Gelukkig was Alice bereid deze 
taak naast Yvonne in te vullen, zodat het geheel op rolletjes blijft lopen. 

Voedselpakketten staan klaar om uitgegeven te worden
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Financiën

Door weinig structurele en meer incidentele inkomsten blijft het met name lastig begroten wat er 
beschikbaar is voor bijkoop in tijden van schaarste. Na flink nadelig saldo op het eind van 2015 is 
er in 2016 voorzichtiger omgegaan met bijkoop. Gevolg: Een kleiner nadelig saldo en meer ruimte 
voor bijkoop in 2017. 

Het gesponsord vervoer door garage Ruinemans en incidenteel ook Koninklijke Ütermohlen levert 
daarnaast gelukkig een forse besparing op nu we alleen te maken hebben met brandstofkosten. 
Daarnaast vielen de begrote giften vanuit het bedrijfsleven, kerken en instellingen in tegenstelling 
tot de ontvangen giften van particulieren lager uit dan begroot. 

Dat de giften van particulieren hoger zijn heeft ook te maken dat sommige vrijwilligers graag in 
aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding die overigens meteen ook weer als gift ge-
schonken wordt aan  onze voedselbank. Een fiscaal verhaal waar vanuit de belastingdienst bepaal-
de voorwaarden aan verbonden zijn en alleen geldt voor verenigingen met een ANBI verklaring 
zoals een Voedselbank.    

Aanvankelijk was er ook een voorziening in de begroting opgenomen voor gekoeld vervoer. Maar 
gezien de ervaringen opgedaan in het eerste deel van 2017 is besloten deze er voorlopig uit te 
halen, omdat dit in onze situatie (nog) niet direct nodig lijkt. 

De inkoop van pakketten vanuit Drachten is voor 2016 gebaseerd op 90 pakketten. Wellicht op-
nieuw aan de hoge kant nu het aantal pakketten steeds rond de 75 schommelt. 

De bijkoop is voor 2016 afgestemd op ongeveer een  euro per persoon per uitgifte en ongeveer 
280 gebruikers. Afhankelijk van wat Drachten aanlevert zou dit bedrag mogelijk vergroot kunnen 
worden gezien de reserves. Daarnaast kunnen we in 2017 eenmalig beschikken over de gemeen-
telijke subsidie van 5000 euro voor extra zuivel, fruit en groente voor gezinnen met kinderen. 

Het bestuur moet zich nog beraden over het de hoogte van de liquide middelen die er tijdens een 
boekjaar aanwezig moeten zijn om op elk moment in  een boekjaar aan haar financiële verplich-
tingen te kunnen voldoen. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur zoveel mogelijk van aan haar 
geschonken middelen wil aanwenden voor bijkoop van ontbrekende basisproducten.
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Beleidsvoornemens

Het opstellen en bijhouden van de nodige protocollen en registraties welke voortvloeien uit het 
handboek Voedselveiligheid.

Onderzoeken of de gemeente en de Voedselbank elkaar in het kader van armoedebeleid kunnen 
versterken daar waar het gaat om een tijdelijke oplossing voor schrijnende gevallen, het indienen, 
invullen van diverse formulieren of schuldpreventie. Daartoe wordt er deel genomen aan de bij-
eenkomsten vanuit Timpaan in het kader van de Thematafel Armoedebeleid. 

Het tweewekelijks uitgeven van kwalitatief goede voedselpakketten door eventuele bijkoop aan 
onze gezinnen. Onderzoeken of we mogelijk zelf meer producten uit Drachten kunnen halen vlak 
voor onze uitgifte. 

Onderzoeken of we via de media een donateursactie kunnen opstarten om onze sponsorinkom-
sten en donaties te verhogen. 

Voorzien in de opvolging van onze voorzitter en het vrijwilligersbestand op peil houden.  

Het bewaken van de richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid bij het klaarmaken en uitge-
ven van de pakketten. 

Actief meedenken en beleid ontwikkelen voor de voedselverwerving in zowel de lokale als lande-
lijke situatie. 

Beleid maken voor het geval gezinnen langer dan 3 jaar gebruik zouden willen maken van de 
Voedselbank. 

Afspraken maken aangaande het te voeren beleid met betrekking tot de nieuwe criteria van VBN. 
De contacten met supermarkten en andere winkeliers over leveringen en het houden van winkel-
acties verder uitbouwen

 

Bedankkaartjes. © Gerrit Jan Prakken
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Jaarrekening deel 1 van 2016
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Jaarrekening deel 2 van 2016
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Jaarrekening deel 3 van 2016
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Begroting komende jaren


