
JAARVERSLAG 2011



Jaarverslag 2011  |  Voedselbank Weststellingwerf 2

Inhoudsopgave

03   Voorwoord

04  Adresgegevens Bestuur en Voedselbank Weststellingwerf 

05   Bestuur

06   Vrijwilligers

07   PR

08   Screening

09   Acquisitie en uitgifte

10   Financieel Jaarverslag 2011

11   Toelichting Financieel Jaarverslag 

12   Beleidsvoornemens

13   Met dank aan...



Jaarverslag 2011  |  Voedselbank Weststellingwerf 3

Voorwoord

Het eerste jaarverslag  van de Voedselbank Weststellingwerf ligt voor u. Een jaar,  
waarin we met elkaar als vrijwilligers, bestuur en sympathisanten  het idee van een eigen  
voedselbank binnen onze gemeente vorm hebben gegeven. De groei van het aantal cliënten 
en de organisatie alsmede de verhuizing naar een ruimer onderkomen hebben aangetoond 
dat Weststellingwerf rijp was voor een dergelijk instituut. Aan de andere kant hebben we 
ook met elkaar geconstateerd dat er tussen het opperen van het idee en het vormgeven 
in de praktijk een flinke lange weg met de nodige hobbels zit. Uiteindelijk mogen we met 
elkaar best blij en trots zijn  met datgene wat tot op heden bereikt is. Naast een aantal 
jonge, enthousiaste initiatiefneemsters waren het ook de buurtgemeenten die ons in het 
belang van onze eigen ingezetenen hebben aangespoord te komen tot de oprichting van 
een eigen Voedselbank. Dank richting Ooststellingwerf, Heerenveen en Steenwijkerland 
vanwege hun hulp  en goede adviezen in deze opstartfase is zeker op zijn  plaats. Ook niet 
onvermeld mag blijven de steun die we mochten ondervinden van Notariskantoor De  
Werven bij het opstellen van de Statuten en de oprichting van onze stichting; het   
beschikbaar stellen van hun clubgebouw door Rode Kruis Wolvega om als tijdelijk  
uitgiftepunt te gaan fungeren; de eenmalige subsidie van de gemeente W’werf voor de 
opstart; de hulp van accountants MRW bij het opstellen van de meerjaren begroting en het 
financieel  jaarverslag; Bakkerij Vliegendehond voor het wekelijks beschikbaar stellen van 
een grote partij brood. Uiteindelijk werd op 15 april 2011 gestart met de verstrekking van 
het eerste voedselpakket aan 4 cliënten in het Rode Kruis Gebouw. Al snel was deze ruimte 
te klein voor onze voorraden en het aantal  uit te delen pakketten. Door de medewerking 
van dhr. P Kapenga konden we in november verhuizen naar een grote loods aan de  
Industrieweg 14 . Op 18 november vond hier ook de officiële opening plaats van dit 
prachtige, nieuwe onderkomen. Het jaar 2011 werd afgesloten met 38 cliënten  die daar 
nu tweewekelijks hun A, B of C pakket in ontvangst kunnen nemen. Veel dank zijn we ook 
verschuldigd aan een flinke groep vrijwilligers die veel tijd en enthousiasme heeft  gestoken 
in het screenen van de gezinnen, het vervoer van food, het samenstellen van de  
pakketten, het inrichten van het nieuwe onderkomen, het bewaken van de voorraden en het 
opzetten van inzamelingsacties bij supermarkten. Daarnaast werden we talloze keren vanuit 
onze samenleving verrast met spontane giften en acties van particulieren, kerken, scholen 
en andere instellingen, waardoor wij in dit eerste jaar in z’n geheel geen financiële zorgen 
kenden. We hopen dat we ook in 2012 op veel support vanuit onze eigen vrijwilligers en de 
Weststellingwerfse samenleving mogen blijven rekenen nu de economische  
omstandigheden maken dat het aantal cliënten nog steeds groeiende is.   
Nogmaals onze dank voor al die hartverwarmende steun en inzet.
      
Bestuur Voedselbank Weststellingwerf
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Voedselbank Weststellingwerf

Voedselbank Weststellingwerf
Adres:      Industrieweg  14  Wolvega
Postadres:     Emmastraat 38 8471 PR Wolvega 
Telefoon:      06.144.522.45
Bankrekening:     1608.606.28
E-mail:      voedselbankwolvega@gmail.com 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:       Tineke Munniksma
Secretaris:     Reint Oostra 
Penningmeester:     Rimmie Scheenstra
Screening:      Yvonne Posthumus  en  Ina Nell 
PR:       Ina Nell
Notuliste:     Christina Bilker 
Coördinatie werkvloer :    Petra van der Veen
Vormgeving en beheer website:   Hester Wigman

Foto’s zijn beschikbaar gesteld door Lenus van der Broek 
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Bestuur

De eerste vergaderingen om te komen tot een Voedselbank in Weststellingwerf dateren 
reeds van de 2e helft 2010. Uiteindelijk kon op 19-01-11 de oprichtingsakte passeren bij 
Notariskantoor De Werven, waarna we op 20-01-11 werden ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ook verleende de belastingdienst ons al snel een z.g. Algemene Nut  
Beogende Instelling (ANBI)  verklaring, waardoor giften aan de Voedselbank fiscaal  
aftrekbaar zijn. Na de verdeling van de bestuurstaken werd er in de opstartfase minimaal 
tweemaal per maand vergaderd bij veelal bouwbedrijf Scheenstra in Ter Idzard . De hoogste 
prioriteit lag bij het vinden van een tijdelijk uitgiftepunt. Na een zoektocht langs particulieren 
en makelaars, waarbij de hoogte van de huur heel vaak het breekpunt was, kwamen we via 
Recycling Weststellingwerf in contact met het bestuur van Rode Kruis Wolvega. Door de 
inzet en medewerking van met name dhr. Marinus Stuiver was dit in no time rond en kon 
op 15-04-11 de eerste uitgifte plaats vinden in het Rode Kruis Gebouw aan de Oppers 58 
als tijdelijke locatie. Op dat moment liepen er reeds contacten met dhr. P Kapenga die had 
aangegeven een deel van een gerenoveerde loods aan de Industrieweg wel beschikbaar te 
willen stellen aan onze Voedselbank. Een prachtig gebaar! Met de medewerking van  
vrijwilligers, Woningstichting Weststelling, Bouwbedrijf Scheenstra, Caravanhandel van der 
Veen  en Kranendonk Schilders uit Noordwolde werd deze ruimte geschikt gemaakt als  
permanent uitdeelpunt en magazijn. Prettig was ook dat we een grote winkelstelling van  
Super de Boer konden overnemen alsmede veel overtollig meubilair uit de Tuindorpschool.   
Uiteindelijk vond op vrijdag 18 november 2011 de ingebruikneming plaats met een  
bescheiden opening  verricht door dhr. P Kapenga. Naast deze positieve ontwikkelingen 
kregen we eind 2011 binnen het bestuur helaas te maken met een bestuursmutatie.  
Daarnaast werd toen reeds duidelijk dat de Voedselbank in 2012 op zoek zou moeten naar 
een  nieuwe voorzitter, omdat initiatiefneemster Tineke Munniksma het stokje wenste over 
te dragen als deze opstartfase afgesloten zou zijn. Naast het regulier bestuursoverleg is 
er met een zekere regelmaat ook overleg geweest met de coördinator op de werkvloer in 
de persoon van Petra van der Veen, de PR winkelactiegroep en werden de vergaderingen  
van de Stichting Samenwerkende  Friese Voedselbanken in Joure trouw bezocht om op de 
hoogte te blijven met de ontwikkelingen binnen het district Noord-Oost Nederland en de 
overige Friese Voedselbanken. 
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Vrijwilligers

Geen organisatie, dus ook niet onze Voedselbank, kan zonder vrijwilligers. Vanaf de eerste 
informatieavond en de start hebben we over spontane aanmeldingen  echter geen klagen 
gehad. Bovendien hebben we er voor gekozen om de diverse werkzaamheden met een 
kleine compacte groep uit te voeren om daardoor de betrokkenheid en de ervaring te  
vergroten. Het gevolg van deze keuze en de goed te behappen werkzaamheden is wel  
dat mensen die zich het laatste half jaar hebben aangemeld als vrijwilliger veelal op de 
reservelijst terecht komen en incidenteel worden ingezet bij b.v. winkelacties. Taken die 
uitgevoerd dienen te worden zijn met name magazijnwerkzaamheden en het helpen bij het 
vullen en uitdelen van de pakketten. Daarnaast is er een vervoersgroep die met een zekere 
regelmaat food van diverse adressen ophaalt en tevens ondersteunt op de ochtend van 
uitgifte alsmede een winkelgroep die inmiddels een aantal inzamelingsacties bij  
supermarkten heeft georganiseerd en bij de start de plaatselijke middenstand heeft  
benaderd voor hun medewerking. Om de onderlinge band en betrokkenheid te vergroten 
zijn er inmiddels een tweetal vrijwilligersavonden geweest en zal er met een hogere  
frequentie een nieuwsbrief worden uitgebracht. 

Het Rode Kruis Gebouw waar de Voedselbank Weststellingwerf 
in 2011 van start ging.
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Public Relations

Bij de start werden niet alleen bedrijven benaderd de Voedselbank te steunen maar  
zijn er ook op diverse plaatsen folders en posters verspreid om de ingezetenen van  
Weststellingwerf te attenderen op het bestaan van de Voedselbank. Aanvankelijk was het 
ook de bedoeling om qua sponsorwerving het een en ander te doen maar dit is in de loop 
van het jaar even op een zacht pitje gezet vanwege de beschikbare menskracht op dit  
terrein en de spontane stroom aan gelden van particulieren,  kerken en andere  
maatschappelijke organisaties. Werd de verslaglegging aanvankelijk overgelaten aan  
redacteuren van diverse media inmiddels is besloten om deze zelf vanuit het bestuur te  
verzorgen.  Dit werkt zeker zijn vruchten af gezien de aandacht die onze Voedselbank  
momenteel krijgt in media als Stellingwerf, Koerier, LC, Blik op Weststellingwerf, Radio 
Centraal en de Kabelkrant. Ook wordt het bestuur steeds vaker benaderd om bij clubs,  
instanties en scholen iets te vertellen over het fenomeen Voedselbank. Dit leidt tot een  
gestage, spontane stroom van giften en goederen vanuit de Weststelingwerfse 
samenleving. 

Vrijwilligers nemen even tijd voor overleg en een kopje koffie. 
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Screening

Bij de start hebben medewerkers van de Voedselbank  Ooststellingwerf ons geassisteerd 
bij de eerste uit te voeren screeningen. De landelijke Voedselbank heeft hiervoor een  
formulier ontwikkeld, waarop  enerzijds inkomsten en anderzijds een overzicht van de vaste 
uitgaven staan vermeld die relevant zijn voor het al of niet toekennen van een  
voedselpakket. Het was in het begin wel even wennen om zomaar naar de bankgegevens 
te vragen. In de praktijk bleek dit echter best mee te vallen. We zijn geen mensen tegen 
gekomen die hier bezwaar tegen maakten. Een alleenstaande heeft recht op een  
voedselpakket als het leefgeld 175 euro of minder per maand is. Voor een 2e volwassen 
persoon komt er 60 euro per maand bij en voor kinderen 50 euro . Dit zijn landelijke  
normen. We komen veel minima tegen die in de schulden zijn gekomen. En als er niet meer 
af betaald kan worden en de incassokosten en de deurwaarders komen er aan te pas, dan 
loopt de schuld snel op.  Een deel zit ook in de schuldsanering. Een alleenstaande krijgt dan 
gewoonlijk maar 40 euro per week om van te leven. Eens in de  3-12 maanden vindt er een 
herscreening plaats. Dit is afhankelijk van de financiële situatie, waarin cliënten verkeren en 
het eventueel uitzicht op verbetering. Zeker als mensen in de schuldsanering zitten is  
herscreening op korte termijn zinloos. Daarnaast zijn  er cliënten die tussentijds zelf  
aangeven dat ze geen gebruik meer hoeven te maken van de Voedselbank, omdat hun  
financiële positie verbeterd is doordat men b.v. weer een baan heeft gevonden. Indien  
gewenst worden cliënten ook geattendeerd op bestaande regelingen, waarvoor men  
mogelijk in aanmerking zou kunnen komen. We gaan ons echter zelf niet daadwerkelijk 
bemoeien met  hun financiële positie. We zijn van mening dat dit op het pad ligt van andere 
instanties. 

Voorzitter Tineke Munniksma tijdens de opening  in 
gesprek met dhr. P kapenga, eigenaar van het huidig pand. 
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Acquisitie en uitgifte

Bij de start zijn een groot aantal bedrijven in onze gemeente benaderd door de PR 
winkelgroep of men de Voedselbank zou willen steunen door het liefst structureel  
beschikbaar stellen van goederen. Helaas heeft dat weinig opgeleverd.  Een positieve  
uitzondering hierop vormt echter bakkerij Vliegendehond waar onze vervoersgroep wekelijks 
een partij brood op kan halen. In de loop der maanden hebben we wel steeds vaker  
incidenteel food aangeboden gekregen via inzamelingsacties van kerken, scholen, particuli-
eren en andere instellingen. Het merendeel moet echter vanuit het depot in Drachten  
komen. Deze basispakketten, welke 2,40 kosten, wordt op de woensdagochtend  
aangeleverd. Veelal ontbreken hierin echter steeds vaker bepaalde basisproducten, welke  
aanvankelijk soms mondjesmaat werden bijgekocht, omdat we nog niet wisten hoe lang 
onze financiële polsstok in 2011 zou reiken. In september is voor de eerste maal ook een  
inzamelingsactie gehouden bij de C1000 in Wolvega.  Deze was een groot succes vanwege 
het aantal gevulde kratten en het onder de aandacht brengen van de Voedselbank bij het 
winkelend publiek. Voor de uitgifte - vanaf 2012 tweewekelijks - werd een systeem  
uitgedokterd en een partij kratten aangeschaft. We kennen een A,B en C pakket afhankelijk 
van de gezinssamenstelling en houden tevens rekening met al of geen vlees, dat veelal 
vanuit Jumbo Drachten wordt aangeleverd. Nadat de pakketten op de vrijdagochtend door  
vrijwilligers tussen 9-11 uur zijn gevuld melden de cliënten zich met hun postcode en  
huisnummer bij de screeners, die ook de uitgifte coördineren. Cliënten die om welke reden 
dan ook hun  pakket niet af komen halen moeten dat tijdig telefonisch melden. Indien men 
zomaar weg blijft krijgt men ‘een gele kaart’ en na een tweede wordt men geschrapt van 
de lijst. Ook misdragingen bij het in ontvangst nemen van hun pakket kan een reden zijn om 
mensen van de lijst te schrappen. Tevens moeten de cliënten zelf voor vervoer zorgen. De 
pakketten worden niet thuis bezorgd. Klokslag twaalf uur wordt de uitgifte afgesloten en 
geëvalueerd en het magazijn weer op orde gebracht voor de volgende uitgifte.   
Nu supermarkten steeds zuiniger inkopen en steeds minder weg gooien blijft acquisitie 
heel belangrijk. Het bestuur van het Noord-oost Nederland gaat in de nabije toekomst een 
bestuurslid specifiek met deze taak belasten. Daarnaast zullen plaatselijke voedselbanken 
de eigen middenstand nog intensiever moeten bewerken om voldoende voedsel los te 
weken. Lukt dat niet dan is het bijkopen van bepaalde producten het enige alternatief; al is 
dat een andere beleidsrichting dan aanvankelijk de bedoeling was. Een enkele keer worden 
ons vanuit de samenleving ook andere spullen of bepaalde acties aangeboden waar we 
onze cliënten dan op attenderen. Zo is besloten om aangeboden kleding in te brengen bij de 
recent geopende kledingbank waar tal van onze cliënten regelmatig een bezoekje  
brengen en heeft tuindersvereniging De Wrotters inmiddels  aangegeven een aantal  
perceeltjes gratis ter beschikking te willen stellen aan onze cliënten. 
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Financieel Jaarverslag 2011
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Financiën

De Voedselbank kan ook in financieel opzicht  op een uitstekend startjaar terugzien, dat door 
de eenmalige startsubsidie van de gemeente en een vorstelijk bedrag aan giften van met 
name kerkelijke en maatschappelijke instellingen met een forse plus werd afgesloten. Maar 
ook  particulieren doneren steeds vaker aan de Voedselbank. De prijs van de  
basispakketten vanuit het depot in Drachten lag dit jaar op  2,40. Er werden in het geheel  
bijna 500 pakketten besteld. In de toekomst moet er rekening gehouden worden met een 
verdubbeling van het aantal pakketten nu meer gezinnen gebruik maken van de  
Voedselbank. Is de pakketprijs voor 2011 verlaagd de kosten voor opslag en vervoer stijgen. 
Voor de inrichting, opslag en verwerking van de goederen was er een flinke investering  
nodig in kratten. Veel vriezers en koelingen, veelal tweedehands van grote  
supermarkten, werden vanuit het depot in Drachten gratis geleverd. In het kader van  
energiebesparing moet er in de toekomst rekening gehouden worden met de aankoop van 
een aantal energiezuinige apparaten door de Voedselbank zelf. Een forse meevaller was het 
beschikbaar stellen van een fraai keukenblok door Woningstichting Weststellingwerf  
alsmede de overname van veel tafels en ander meubilair vanuit de oude Tuindorpschool. 
Daarnaast zijn er door notariskantoor De Werven geen kosten in rekening gebracht voor 
het opmaken van de Statuten en de Oprichtingsakte en vroeg het Rode Kruis slechts een 
onkostenvergoeding voor het gebruik van hun  locatie als tijdelijk uitgiftepunt. Al deze  
meevallers maken dat het bestuur met vertrouwen 2012 tegemoet kan zien. In dat jaar wil 
ze graag in overleg treden met tal van kerkelijke en maatschappelijke instanties om te  
overleggen welke bedragen incidenteel zijn en welke mogelijk structureel. Op die  
manier kan het bestuur ook de begroting en haar uitgaven beter sturen. Belangrijk als we in 
de nabije toekomst mogelijk over willen gaan op het tweewekelijks bijkopen van  
ontbrekende basisbehoeften als met name groente, fruit en zuivel.  Op dit moment wil het 
bestuur echter nog niet veel druk zetten op fondswerving, omdat eerst de doelen en de 
daarmee samenhangende kosten vastgesteld dienen te zijn.

Vrijwilligers bezig met het vullen van de kratten op de ochtend van uitgifte.  
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Beleidsvoornemens

Middels overleg met diverse instanties bekijken of we m.b.t. giften meer zekerheden  
kunnen inbouwen in onze jaarbegroting.

Ons kritisch bezinnen op de inhoud van de uit te delen pakketten gerelateerd aan de vanuit 
Drachten geleverde basispakketten, het al of niet aanwezig zijn  van basisproducten en de 
behoeften van onze cliënten.

Het mogelijk invoeren van een 2e uitgiftepunt in de zuidoost –hoek van onze gemeente.
Het  tijdig plannen van winkelacties en het daarbij inschakelen van jongelui in het kader van 
maatschappelijke stage en betrokkenheid.

Het optimaliseren van de website,  het frequent uitbrengen van een nieuwsbrief naar  
vrijwilligers en andere belangstellende instanties. 

Het ontwikkelen en implementeren van vrijwilligersbeleid  binnen onze Voedselbank. 
Contacten onderhouden en uitbouwen met andere instanties die ook een bijdrage kunnen 
leveren aan het verbeteren van het toekomstperspectief van onze cliënten. 

Aangekomen bij De Kosterije worden de pakketten voor 
Noordwolde uitgeladen. 
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Met dank aan...

Naast de steun vanuit kerken, scholen, verenigingen en particulieren konden we in 2011 
bij de opstart, verhuizing en inrichting van de Voedselbank Weststellingwerf rekenen op de 
steun van ondermeer onderstaande bedrijven en instellingen. Onze hartelijke dank daarvoor!




