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Vriezer vol met brood.

Vrijwilligers aan het werk.
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Voedselbank Weststellingwerf

Voedselbank Weststellingwerf
Adres:      Industrieweg  14  Wolvega
Postadres:     Emmastraat 38, 8471 PR Wolvega 
Telefoon:      06.144.522.45
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:     Rimmie Scheenstra
Screening:      Ina Nell 
PR:       Reint Oostra 
Notuliste:     Christina van der Leest - Bilker 
Coördinatie werkvloer :    Petra van der Veen
Vormgeving (drukwerk):    Hester Wigman
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Van de voorzitter

In onze gemeente heeft de Voedselbank zijn nut inmiddels zeker bewezen. We bestaan nu 
ongeveer drie jaar en het aantal klanten is van 40 in het eerste jaar, naar 60 in het tweede 
en nu 85 gestegen. De verwachting is dat we komend jaar de 90 ruimschoots zullen 
passeren.
Als je je oor te luisteren legt, dan weet bijna iedereen wel  gevallen te noemen waar hetzij 
mensen door eigen schuld in de schuldsanering zijn terechtgekomen of trieste gevallen, 
waarbij echt het noodlot heeft toegeslagen en tenslotte een grote groep mensen, die het 
onverschillig laat.
U begrijpt, dat de sponsors en de vrijwilligers in de eerste categorie thuis horen en de 
andere twee groepen vaak moeilijk bereikbaar zijn. Het vervelende is, dat  de voorbeelden 
in de meeste gevallen juist zijn. Degenen, die de werkzaamheden van de Voedselbank een 
warm hart toedragen hoeven we niet te overtuigen, maar de vele andersdenkenden moeten 
we nog meer dan in voorgaande jaren trachten in te laten zien, wat voor ellende er schuil 
gaat achter onze klanten. Daar waar vooral ook kinderen en eenzame bejaarden vaak de 
dupe zijn.

Als we de berichten van onze landelijke en regionale Friese organisatie mogen geloven gaan 
grote bedrijven in de voedselketen meer inspanningen verrichten om overtollig, maar  
kwalitatief goed voedsel voor de Voedselbanken te reserveren. Dat is hoopvol, maar wij 
merken daar op dit moment nog onvoldoende van en hebben in 2013 dan ook veel moeten 
bijkopen; ook al door het groeiende aantal klanten.

Verdere beleidsvoornemens zijn geconcretiseerd zoals de aanschaf van een busje, waardoor 
we flexibeler kunnen reageren zowel met betrekking tot het ophalen van voedselpakketten 
bij derden als het vervoer op de vrijdag naar Noordwolde. We zijn daar zeer geholpen door 
de Rensportvereniging die ons halverwege dit jaar een grotere uitdeelruimte ter  
beschikking heeft gesteld, nadat de Kosterije te klein werd voor uitgifte door een toename 
van het aantal gezinnen. 

Het updaten en activeren van onze website is in volle gang, waarbij de verantwoording van 
onze uitgaven en inkomsten extra aandacht gaat krijgen. Hopelijk leidt het bezoeken van 
onze site tot meer bijdragen  financieel of anderszins.

Onze medewerking aan de kanskaartenactie van de Werkgroep Mogelijke Inkomensver-
betering Wolvega heeft zijn nut reeds bewezen en konden diverse mensen doorverwezen 
worden naar passende hulpinstanties. Dat geldt ook voor onze contacten met de  
vlechtwerkers in Noordwolde.
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Dit is een goed initiatief van de gemeente om hulp te bieden aan mensen, die niet weten 
welke mogelijkheden er wettelijk zijn in hun specifieke geval en waarop zij qua  
ondersteuning een beroep kunnen doen. Helaas is die mogelijkheid er nog niet in Wolvega.

Komend jaar zullen we nog sterker dan voorheen naar buiten moeten treden om het belang 
en nut van onze Voedselbank  te benadrukken via onze  website , stukjes in het plaatselijk 
nieuws en onze acties bij de plaatselijk supermarkten in voor- en najaar om het groeiende 
aantal klanten te kunnen bedienen met kwalitatief goede en gevarieerde voedselpakketten. 
Daarbij is een voortdurende aanpassing van onze organisatie aan wettelijke eisen om nog  
efficiënter in te kunnen spelen op veranderingen noodzakelijk.

Tenslotte: Vrijwilligers, donateurs, sponsoren, supermarkten, bedrijven,  winkeliers en  
particulieren onze grote dank voor jullie bijdrage aan onze organisatie in welke vorm dan ook 
in het afgelopen jaar!   

Pakketten vullen.
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Van het secretariaat

Een jaarverslag is ook een goed moment om even terug te blikken op bepaalde  
ontwikkelingen in het afgelopen jaar: Zaken die wel of niet goed uit de verf zijn gekomen; 
wat er met elkaar wel en niet gerealiseerd is. Maar het is ook een moment om vooruit te  
kijken naar ontwikkelingen die er op ons afkomen. Denk aan de groei van het aantal 
gezinnen, de ontwikkelingen vanuit Voedselbanken Nederland ( VBN ), de aanscherping van 
de voedselveiligheid, het verwerven van meer voedsel en  de financiering van ons eigen 
vervoer. 

Het bestuur kwam dit jaar zeven keer  op het kantoor van onze voorzitter bijeen om de 
voortgang op de diverse terreinen te bespreken. Door een goede taakverdeling en  
aansturing zijn het over het algemeen vrij korte en gestructureerde vergaderingen, die door 
onze notuliste Christina van der Leest ook in 2014 vastgelegd zullen worden. 

Daarnaast was er het periodiek overleg met de Stichting Samenwerkende Voedselbanken 
Fryslân (SSVF), wat nu zo’n beetje eenmaal per kwartaal in Drachten gehouden wordt in het 
gebouw van VB Smallingerland en regio depot Friesland. Naast provinciale zaken komt hier 
ook het landelijk beleid ter sprake zoals dat nu wordt opgezet vanuit het Hoofdbestuur van 
Voedselbanken Nederland, dat in 2013 geheel vernieuwd en geprofessionaliseerd is. Met 
het uitgeven van nieuwsbrieven vanuit het servicepunt in Houten probeert men alle 150 
lokale voedselbanken op de hoogte te houden van landelijke ontwikkelingen op het gebied 
van o.a. voedselveiligheid en –verwerving, ict ondersteuning, pr en financieel  beleid.  
Hoewel elke voedselbank in principe de drie jaarvergaderingen in Amersfoort kan bezoeken 
kiezen we vanuit de SSVF er voor om steeds aanwezig te zijn met een kleinere afvaardiging. 

We signaleren in 2013 duidelijk een grotere belangstelling vanuit zowel de landelijke als 
lokale media voor de bestrijding van de oprukkende armoede in Nederland. Ongetwijfeld 
heeft dat te maken met het economisch klimaat, toenemende werkloosheid en de  
afnemende sociale zekerheid; ook al roepen de politici dat het huidige vangnet voor  
iedereen voldoende moet zijn. In gesprek met mensen van de Kredietbank,  
schuldhulpsanering en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) leert 
ons echter anders. Het is ook daarom dat wij in 2013 door de inzet van Alice Rolevink, Uilke 
Vogelsang en mijn persoon onze hulp zijn blijven geven aan het Kanskaart project, waarbij 
ingezetenen uit Wolvega geattendeerd worden op de vele regelingen die er zijn voor  
inkomensverbetering en waar men mogelijk een beroep op zou kunnen doen. Per actie 
leverde de werkgroep van Anbo, PKN Wolvega, Voedselbank en straks mogelijk ook de 
Kledingbank gemiddeld een 25 tal hulpvragen in bij de FSU in Leeuwarden. 

Blij zijn we ook met onze bijna ingerichte website, welke door Gerrit Jan en Femmy  
Prakken in samenwerking met TEDOC tot stand is gekomen. Mensen kunnen daardoor 
gemakkelijker contact met ons zoeken en is het ook een noodzakelijk middel om  
transparanter te kunnen zijn, zoals de Belastingdienst dat in 2014 van alle verenigingen met 
een ANBI status (Algemeen Belang Beogende Instellingen) eist.



Jaarverslag 2013  |  Voedselbank Weststellingwerf 8

Screening

Ons screeningskwartet bestaande uit Ina Nell, Ludo Hamersma, Fieneke Eijk en Dinie 
Ophof heeft een druk jaar achter de rug. Van 65 gezinnen aan het eind van 2012 naar bijna 
90 eind 2013. Deze groei ontstond met name in het laatste kwartaal van 2013. Lange tijd 
bleef het aantal gezinnen bij ons vrij constant, daar waar andere Friese Voedselbanken het 
gehele jaar te maken hadden met een forse groei. Iets wat helaas in het laatste kwartaal 
ook bij ons merkbaar was.

Naast het screenen van nieuwe gezinnen hebben ze tijdens zo’n jaar ook te maken met  
herscreeningen  na een afgesproken periode. Voor gezinnen die in de schuldsanering  
zitten kan dat wat een langere periode zijn, omdat deze mensen door de toegepaste korting 
op hun loon of uitkering steevast voor een langere periode gebruik kunnen maken van de 
Voedselbank. Toch hebben we ook dit jaar een aantal aanvragen moeten afwijzen op basis 
van de landelijke criteria. Dit valt bij de aanvragers niet altijd goed daar waar anderen er ook 
wel begrip voor tonen. Niet iedereen met een laag inkomen komt sowieso in aanmerking 
voor de Voedselbank. 

Gelukkig is het gebruik van de Voedselbank voor sommige gezinnen soms maar van korte 
duur, omdat men kan melden dat de uitkering van het UWV geregeld is of dat de man of 
vrouw weer wat extra uren betaald werk heeft gekregen. Mensen zijn vaak erg dankbaar 
voor het steuntje in de rug dat wij hen voor kortere of langere tijd kunnen bieden. We 
merken ook dat de schaamte om zich aan te melden bij de Voedselbank afneemt nu steeds 
meer mensen hier gebruik van maken. Ook de problemen bij de belastingdienst zijn bij ons 
voelbaar, omdat veel mensen niet een buffer hebben om een vertraagde uitbetaling van 
toelagen te kunnen opvangen. 

De criteria welke wij moeten hanteren waren in 2013 ongewijzigd. Voor 2014 staan er wel 
een aantal veranderingen op de rol met betrekking tot de kinderbijslag en inwonende  
kinderen met een eigen inkomen. Begin 2014 is daarover een screenersbijeenkomst in 
Joure vanuit de SSVF. De verjaardagsdoos voor kinderen in de leeftijd van de basisschool 
vanuit de Stichting Jarige Job wordt erg gewaardeerd. Dat geldt overigens ook voor andere  
extraatjes zoals ondermeer een gratis kerstdis in eetcafé De Driesprong in Langelille, een 
goed gevuld kerstpakket van bewindvoeringsbedrijf van der Vegt, een gesponsord uitje voor 
de jeugd naar speelparadijs Monkey Town, goedkope of gratis knipbeurten bij diverse  
kapsalons en gratis diervoer vanuit Pets Place. Daarnaast hebben we een prima contact met 
de Kledingbank in Wolvega en worden gezinnen over en weer naar elkaar doorverwezen.
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Van de werkvloer

Op het eind van 2012 gaf Petra van der Veen, onze coördinator op de werkvloer al aan:   
‘Voor mijn gevoel zijn we er nog lang niet.’ Helaas heeft ze gelijk gekregen gezien de  
toename in het laatste kwartaal van 2012. Eind 2013 zaten we op  28 A-pakketten voor 
1 persoons huishoudens, 18 B-pakketten voor twee personen en 39 C-pakketten voor 
gezinnen bestaande uit 3-6 personen. Dat is ook al te zien als je het magazijn binnenstapt en 
de lange rij kratten klaar ziet staan voor de volgende uitgifte. Bij 100 of meer zal er zeker qua 
opstelling een aanpassing nodig zijn, terwijl bij verdere groei ook het vervoer naar  
Noordwolde een probleem kan worden. 

Op dit moment heeft zij de werkzaamheden  met hulp van veelal Jan ter Horst , Egbert 
Kanis, Piet Nell en Yvonne de Jager nog prima onder controle ook al is het op de  
woensdagochtend en soms ook op de dag daarvoor in de week van de uitgifte flink  
aanpoten om de pakketten al gedeeltelijk te vullen met eigen voorraden vanuit het magazijn 
en datgene wat er in de loop van de woensdagochtend vanuit het depot Drachten wordt 
aangeleverd. Gelukkig is er van daaruit de laatste maanden steeds meer en beter voedsel 
beschikbaar. Maar ook op de vrijdagmorgen is het dan soms nog best hectisch vanwege 
de laatste aanvullingen, het klaarmaken van het vlees en brood, het verdelen van gekoelde 
producten en het gereed maken van de transportbus voor Noordwolde. 

Vervolgens rijden Egbert Kanis en Koos de Vries als vervanger van de eind 2013 gestopte 
Uilke Vogelsang met onze bus naar ons nieuwe uitgiftepunt in een unit van Rensport  
Noordwolde, waar zij assistentie krijgen van Dinie Ophof, Cisca van Akelijen en Fieneke 
Eijk bij de uitgifte aan bijna 30 gezinnen.  Weinig later start ook de uitgifte in Wolvega waar 
bij toerbeurt Stientje Munniksma, Joke Idsinga, Gerrie Kanis, Nel Dol, Thea Bontekoe en 
Yvonne de Jager het vaste team van Petra van der Veen, Jan ter Horst , Piet en Ina Nell 
assisteren. Tegen half 1 staan alle kratten veelal weer keurig in het gelid voor de volgende 
uitgifte over twee weken. 

Tussen de bedrijven door zorgt de vervoersploeg dat er o.a. brood gehaald wordt bij  
bakker Vliegendehond, voorraden bij de firma Otten, Organic Food, Frico/Campina, Pets 
Place, aardappelen en uien uit de NO polder of overtollige voorraden bij de VB in  
Steenwijkerland, waar prima contacten mee worden onderhouden. Daarnaast verzorgden 
zij ook het vervoer bij de winkelacties bij C1000, Aldi, C1000 Hasker de Jong in Noordwolde  
en de spontane inzamelingen bij de Jumbo eind 2013, alsmede het vervoer van overtollige  
artikelen bij de ombouw van C1000 naar AH Bijsterbosch en de gaven bij de dankdag voor 
het gewas in tal van kerken. 

Om een goed voedselpakket te kunnen uitdelen wordt er ook nog met een zekere  
regelmaat bijgekocht. In de begroting is rekening gehouden met een bijkoop van één euro 
per persoon bij elke uitgifte. Meer gezinnen betekent natuurlijk wel een forsere aanslag op 
onze eigen voorraden en financiële middelen. Ook daar zal bij verdere groei moeten blijken 
tot hoever we kunnen gaan.  
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We hebben daarbij ook een beetje onze hoop gevestigd op meer voedselverwerving en 
levering vanuit Drachten nu Voedselbanken Nederland de contacten met de  
levensmiddelenindustrie verder intensiveert. Daaruit blijkt dat ook veel supermarktketens 
wel mee willen doen mits de voedselveiligheid voor de beschikbaar gestelde producten 
gewaarborgd is. Dat betekent dat alle lokale voedselbanken in de komende drie jaar aan 
bepaalde eisen zullen moeten voldoen qua vervoer, opslag en uitgifte van gekoelde en 
diepgevroren levensmiddelen. AH Nederland is de eerste keten die heeft aangegeven dat 
men op basis van de vastgestelde criteria bereid is meer te leveren aan de voedselbanken 
in Nederland. Gezien onze huidige manier van werken en de prachtige ruimte beschikbaar 
gesteld door dhr. P Kapenga van Home Center denken wij echter dat er weinig  
aanpassingen nodig zullen zijn om dit veiligheidsvignet in de toekomst te verwerven.  

Een ander probleem is het vervoer vanuit Drachten nu het aantal gezinnen en de voorraden 
toenemen. Vanuit depot Drachten wordt er inmiddels nagedacht over de aanschaf van een 
andere bus met een laadklep. Ook wordt de aanschaf van rolcontainers overwogen om het 
vervoer te vergemakkelijken. Transport is overigens ook een aandachtspunt voor onze eigen 
voedselbank gezien de kosten die dit met zich mee brengen en de vervanging op termijn 
van onze  door Utermöhlen geschonken transportbus. 

Daarnaast heeft Petra van der Veen aangegeven dat zij in september stopt met de  
coördinatie op de werkvloer, omdat zij dan samen met haar wederhelft vaker buiten onze  
landsgrenzen zal vertoeven. Het bestuur is zich inmiddels aan het beraden op deze situatie 
en de invulling en verdeling van de werkzaamheden. 

Voedselvooraad.
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Public Relations 

Nog niet iedereen weet nog waar onze Voedselbank gehuisvest is. En dat is wel eens lastig 
als mensen op bepaalde momenten wat food willen afgeven. Aan de andere kant kiezen we 
er zelf voor om vanwege de privacy wat buiten het centrum te gaan zitten. Een visie die niet 
door iedereen gedeeld wordt getuige een opmerking van columniste van een krant:  
Waarom zover weg? Waarom laten we niet aan alle burgers zien dat er ook in ons land  
armoede is? Ja, ook voor zo’n visie valt wat te zeggen. Toch zie je steeds vaker dat  
media berichten over armoede, voedsel- en kledingbanken oppikken. Dat blijkt inmiddels 
ook wel uit de berichtgeving over onze Voedselbank, welke in het laatste kwartaal  op onze 
sinds kort actieve website is geplaatst door ons webmasters. Op den duur zullen daardoor 
mensen naar verwachting toch wat gemakkelijker de gewenste informatie kunnen vinden 
over het reilen en zeilen van onze Voedselbank. 

Ook de winkelacties- in 2013 bij C1000 Bijsterbosch, Aldi en C1000 Hasker de Jong in 
Noordwolde- georganiseerd door Lutina van Zanden en Ineke Wijnstra  dragen bij aan meer 
bekendheid bij het winkelend publiek met het fenomeen Voedselbank. Je raakt in gesprek 
met mensen en ervaart in de meeste gevallen sympathie voor dergelijke acties. Ook het feit 
dat jeugdige scholieren daarbij assisteren vanwege hun maatschappelijke stage krijgt veel 
waardering. Veertien jaar en dan volwassenen durven aanspreken bij zo’n actie is niet niks! 
  
Naast forse donaties van een aantal bedrijven en kerken zijn  er ook steeds meer  
particulieren die ons soms maandelijks steun met een financiële bijdrage of een tas met 
food. Zoals die oudere dame uit de Lenna die vlak voor kerst de gang naar ons magazijn 
maakte met een tas vol met boodschappen en vervolgens zo onder de indruk was van  
hetgeen daar allemaal voor de kerst gebeurde dat zij terug in haar appartement ook nog 
eens een actie organiseerde onder haar medebewoners, welke twee dagen later goed was 
voor nog een aantal dozen food. Sinds die tijd is zij een van onze donateurs die ons  
maandelijks met een financiële bijdrage steunen. Nog wel zo gemakkelijk dan het kopen en 
afgeven van boodschappen op de Industrieweg 14 A.   

Met het verspreiden van onze informatie, Nieuwsbrief en jaarverslag via onze website 
hopen we meer mensen te bereiken die net als die mevrouw uit de Lenna bereid zijn ons 
werk te steunen. Maar wellicht moeten we in de toekomst echt de straat op om meer  
donateurs binnen te halen voor onze Voedselbank. Ook worden we vaker gevraagd een  
presentatie te verzorgen bij verenigingen, clubs en scholen. Daarbij hebben we nu een  
aantal malen gebruik kunnen maken van de powerpoint presentatie gemaakt door Christina 
van der Leest. Duidelijk is wel: Er mag over het fenomeen Voedselbank verteld en  
gesproken worden, opdat meer mensen ervan doordrongen raken dat deze instelling ook 
anno 2014 en in ons eigen landje helaas niet meer is weg te denken. 
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Vrijwilligers

We kiezen ervoor om nog steeds met een kleine, vaste en overzichtelijke groep de 
voorkomende werkzaamheden te verrichten. Te denken valt aan o.a. het klaarmaken en 
uitgeven van de pakketten, het screenen, het vervoer, op orde houden van het magazijn, de 
organisatie van winkelacties en het regelen van de bijkoop. Tegelijkertijd weet je je ook dat 
je met een kleine groep kwetsbaar bent als er door welke oorzaak dan ook mensen  
wegvallen. Wat dat betreft is het fijn dat we steeds wat mensen op de reservelijst hebben 
staan die op zo’n moment kunnen instromen. Of de groep groot genoeg is om de  
toenemende werkzaamheden te kunnen blijven verrichten zal nog moeten blijken. Het is 
toch wel belangrijk dat meer mensen soms op de hoogte zijn met datgene wat er moet 
gebeuren, zodat organisatie niet vastloopt als plotseling veel kennis en ervaring wegvalt. 

In 2013 vond er in het gebouw van World Servants een vrijwilligersavond plaats om de 
contacten te verstevigen. Ook voor komend jaar staat die op de rol. Daarnaast ontving men 
bij de winkelacties en met kerst een kleine attentie en had Hester Wigman weer voor een 
mooie kerstkaart gezorgd voor al onze vrijwilligers en een aantal relaties. 

Belangrijk is ook dat vrijwilligers het gevoel hebben dat zij gewaardeerd worden ongeacht 
het aantal uren dat men beschikbaar is. Niet iedereen hoeft evenveel uren inzetbaar te 
zijn. Die keus maakt men zelf. Maar ook iemand die maar incidenteel beschikbaar is op de 
werkvloer, te flyeren bij een winkelactie, het verzorgen van de lay-out van drukwerk of als 
vervanger bij het vervoer is minstens zo belangrijk. Zo wordt samen tweewekelijks deze 
omvangrijke klus geklaard. En als je dan de reacties van tal van mensen hoort bij het in 
ontvangst nemen van hun pakket dan weet je: We doen met elkaar goed werk. Voor veel 
mensen maken we als voedselbank in deze situatie echt even het verschil!

Vrijwilligersavond op 21 maart 2013.
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Financiën

Bij de financiële cijfers van 2013 kun je constateren dat de realisatiecijfers en de begroting 
behoorlijk met elkaar in de pas liepen met uitzondering van de kosten van het niet begrote 
eigen transport. Aan de inkomstenkant zorgden kerken, maatschappelijke instellingen en 
bedrijven voor een forse en onmisbare sponsoring, terwijl ook steeds vaker particulieren  
incidenteel of structureel de Voedselbank steunden met een donatie. Eigenlijk hebben wij 
dat nog liever dan een tas met goed bedoelde boodschappen, omdat we dan zelf kunnen 
bepalen wat en hoeveel  we moeten bijkopen. Bovendien hebben we in het magazijn graag 
een beperkter aantal basisproducten; dit in verband met ook de overzichtelijkheid en de 
uitgifte van liefst zoveel mogelijk gelijk gevulde voedselpakketten. 

De kosten van de geleverde pakketten vanuit Drachten waren wat lager dan begroot  
doordat het aantal begrote pakketten pas in het laatste kwartaal steeg en de pakketprijs 
vanuit de SSVF is verlaagd.  Daarnaast is aan bijkoop nog niet helemaal het bedrag  
uitgegeven wat daarvoor begroot was: 1 euro per persoon per uitgifte, waarbij uitgaan 
wordt van gemiddeld 3 personen per pakket. Eind 2013 ging het om 85 pakketten met in 
totaal 255 personen. Het gaat daarbij  vooral om basisproducten, welke ook aanbevolen 
worden vanuit VBN met betrekking tot te houden winkelacties en die worden aangeschaft 
bij de supermarkt met de voordeligste aanbieding.  

De kosten van huur en energie voor ons magazijn komt in zijn geheel terug in de vorm van 
sponsoring door dhr. P Kapenga, waarvoor we hem erg dankbaar zijn. De overige posten 
vertoonden veelal een kleine plus of min maar hadden weinig invloed op de totale  
jaarcijfers. Anders ligt dat met de kosten voor ons eigen vervoer, nadat onze voorzitter in de 
loop van 2013 ons de transportbus van Utermöhlen schonk voor de uitgifte in Noordwolde 
of het halen van voorraden uit de NO polder of bij VB Steenwijkerland. De kosten van  
wegenbelasting, verzekering, onderhoud en brandstof waren niet begroot, omdat deze  
situatie zich in het voorjaar van 2013 aandiende. De vervoersploeg heeft al aangegeven dat 
ze eigen vervoer wel erg gemakkelijk en in feite onmisbaar vindt, maar tegelijkertijd ook 
mee willen denken over deze kostenpost, welke dit jaar uit onze reserves is betaald. 

Afgezien van het transport denken we dat de overige posten in de merenjarenbegroting 
weinig aanpassing behoeven gezien de uitkomsten in 2013.  Het zou fijn als vanuit het 
landelijk circuit door inspanning van het bestuur van VBN de voedselverwerving en de  
sponsoring komend jaar nog meer gaan toenemen. Dat zou alleen maar een gunstige  
invloed hebben op onze eigen jaarcijfers die na bespreking met dhr. Schokker directeur van 
MRW accountants na goedkeuring ook op onze eigen site gepubliceerd zullen worden in 
het kader van de geëiste transparantie vanuit de Belastingdienst. 



Jaarverslag 2013  |  Voedselbank Weststellingwerf 14

Beleidsvoornemens 

Voedselpakketten dienen in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin te bestaan uit   
voldoende basisproducten. Dat kan betekenen dat we de bijkoop moeten vergroten als er 
vanuit Drachten of door inzamelingsacties van derden of de VB zelf niet voldoende  
basisproducten  mee gegeven kunnen worden. 

Het blijven zoeken en vinden van donateurs die zich voor meerdere jaren garant willen  
stellen voor het ondersteunen van onze voedselbank.

Onderzoeken hoe we kunnen voorzien in eigen vervoer tegen een meer acceptabele prijs. 

Daar waar mogelijk meer samenwerken met gemeentelijke instanties, schuldhulpverlening, 
WMO platform en Sociale Alliantie Fryslân met betrekking tot de bij ons zichtbare  
problematiek en het te voeren sociaal beleid. 

Het updaten en activeren van onze website  door het plaatsen van meer interessante  
informatie voor geïnteresseerden en potentiële gezinnen van onze Voedselbank.

Samen met onze vrijwilligers een oplossing zoeken voor de invulling van de vacature die in 
augustus ontstaat door het vertrek van onze coördinator op de werkvloer. 

Ons aanmelden voor de nulmeting vanuit het door de VBN opgestarte project met  
betrekking tot het vergroten van de Voedselveiligheid in de keten supermarkt   
- distributiecentrum - regionaal depot -  lokale voedselbank. 

Voortzetting van onze medewerking  aan de Kanskaartactie van de Werkgroep Mogelijke 
Inkomensverbetering Wolvega in samenwerking met de Anbo en PKN Wolvega.
 
Ons nader oriënteren bij andere voedselbanken over hun werkwijze met betrekking tot  
samenwerking, voedselverwerving, opslag en uitgifte.
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Jaarrekening deel 2 van 2013
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Jaarrekening deel 1 van 2013
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Jaarrekening deel 3 van 2013
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Begroting komende jaren
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Toelichting bij jaarrekening 2013 en begroting 2014

Personeelskosten
Deze zijn bijna 1400 hoger dan vorig jaar. De oorzaak zit ‘em in het feit dat vrijwilligers die 
vele uren in onze Voedselbank steken op eigen verzoek  in aanmerking kunnen  
komen voor een vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de belastingdienst.   
Deze vergoeding wordt niet daadwerkelijk ontvangen maar meteen als gift teruggestort,  
welke meegenomen mag worden in de aftrek van giften bij de  belastingaangifte. Om een 
zuiver beeld te krijgen boekt onze accountant deze kosten echter als uitgaven bij  
personeelskosten en laat deze meteen terugkomen als een inkomenspost bij giften  
particulieren. Ook in de begroting voor de komende jaren is rekening gehouden met deze 
constructie. 

Autokosten
Deze waren niet begroot doordat we tijdens het jaar de beschikking kregen  over een  
transportbus  en dus ook niet de kosten van brandstof, verzekering, onderhoud en  
wegenbelasting  hadden meegenomen in onze begroting. Deze zijn dus uit algemene  
middelen betaald en drukten in flinke mate het financieel resultaat. In de begroting  voor 
2014 is er vanuit gegaan dat er na een half jaar een goedkopere oplossing gevonden 
zou zijn. Inmiddels is dat aan het begin van het 2e kwartaal reeds het geval door loyale 
medewerking van garage Ruinemans, zodat de begrote kosten wellicht nog wat lager  
uitvallen dan begroot. 

Voorlichtingsavond
Dit zijn de kosten voor de jaarlijkse vrijwilligersavond, welke we toch wel elk jaar willen 
houden voor de onderlinge binding en contacten.  Over de vorm, waarin dit gebeurt en de 
locatie zal het bestuur zich afgaande op reacties van de aanwezige vrijwilligers jaarlijks  
beraden.  

Inkoop
Deze is in 2013 bijna verdubbeld en het gevolg van de gekozen beleidslijn dat de  
ontvangen financiële middelen zoveel mogelijk  ten goede dienen komen aan onze 
gezinnen.  Een buffer van ongeveer 10 mille aan reserves moet het uitgangspunt zijn.  
Dat verklaart ook het netto resultaat in 2012 en het nadelig saldo in 2013. 

Afschrijvingen
Hierbij gaat het met name om afschrijving van de aangeschafte koelcel, welke in 5 jaar 
wordt afgeschreven. 

Giften 
Deze is bij bedrijven wat lager uitgevallen dan vorig jaar in tegenstelling tot de giften van 
particulieren.  Niet al onze sponsoren schenken namelijk structureel een bedrag. Dat maakt 
het begroten van deze inkomsten vaak wat lastig. 


