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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 / Rimmy Scheenstra
Screening:      Ina Nell 
PR:       Reint Oostra 
Notuliste:     Christina van der Leest - Bilker 
Coördinatie werkvloer :    Petra van der Veen (tot 01-08-14)
      Nel Dol, Yvonne de Jager, 
      Jan ter Horst, Egbert Kanis 
Vormgeving (drukwerk):    Hester Wigman

Het bestuur

Het bestuur kwam afgelopen jaar  zeven maal  in vergadering bijeen op het kantoor van 
onze voorzitter Don van der Vat om periodiek met elkaar even terug en vooruit te kijken. 
Door een goede taakverdeling waren het veelal korte en plezierige vergaderingen.  
Het bestuur kijkt sowieso in tevredenheid terug op tal van zaken in dit jaar daar waar gaat 
om de eigen organisatie, het aantal gezinnen en de financiële positie. De vergaderingen 
van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân ( SSVF)  werden steeds door een 
bestuurslid bijgewoond. Op de landelijke vergaderingen van de Voedselbanken Nederland 
(VBN) werden we vertegenwoordigd door enkele afgevaardigden van de SSVF of andere 
Friese Voedselbanken. Na het terugtreden van Petra van der Veen per 1-8-14 woonden  
Nel Dol en Yvonne de Jager vanuit de coördinatie op de werkvloer steeds de  
vergaderingen bij om het bestuur van de meeste recente informatie te kunnen voorzien.  
In het eerste kwartaal van 2015 zal er binnen ons bestuur nog een mutatie zijn als onze  
penningmeester Rimmy Scheenstra  haar taken gaat beëindigen en overdragen aan  
Annette Bos.

Voedsel inzameling supermarkt.
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Voedselbank Nederland

Het professionaliseren van de landelijke organisatie mist zijn uitwerking niet. Aan de ene 
kant zijn steeds meer bedrijven zich bewust van de noodzaak en rol van de Voedselbank  
binnen onze samenleving en aan de andere kant is er de toenemende regelgeving. Het 
een is nauw verwant aan het ander. De levensmiddelenindustrie wil heus wel iets voor ons 
betekenen op het terrein van  voedselverwerving en het tegengaan van voedselverspilling,  
maar dan moeten daar wel keiharde afspraken tegenover staan daar waar het gaat om het 
waarborgen van de voedselveiligheid. Vandaar dat het speerpunt is om in 2015 alle lokale 
voedselbanken en distributiecentra groen te maken in het kader van opslag, vervoer en 
uitgifte van voedsel. VBN heeft daarvoor een vorstelijke subsidie gekregen van de Postcode 
Loterij en vervolgens deze klus aan twee geselecteerde bedrijven gegund. Mede door de 
professionele opstelling van VBN worden er veel meer gelden, diensten en voedsel  
gedoneerd door het bedrijfsleven.  Ook de inrichting van de distributiecentra en de logistiek 
zijn grondig aangepakt. Een grotere organisatie vraagt ook een betere structuur en een 
heldere regelgeving, waardoor het aantal Algemene Vergaderingen duidelijk is toegenomen. 
Hoewel elke lokale voedselbank deze kan bezoeken gaat onze voorkeur uit naar een  
afvaardiging vanuit ons samenwerkingsverband van de SSVF. Niet iedereen is een  
vergadertijger! Bewondering en waardering voor het enthousiasme en de inzet richting het 
landelijk apparaat zijn er echter zeker. Een must om ook een serieuze gesprekspartner te 
zijn voor het bedrijfsleven, de Voedsel en Warenwet autoriteiten en politici. Het aantal lokale 
Voedselbanken bedraagt momenteel 160, welke voor vragen dagelijks kunnen aankloppen 
bij het eigen servicepunt in Houten. 

Accommodatie

Het bestuur prijst zich bijzonder gelukkig met de ruimte welke door de medewerking en 
sponsoring van dhr. P Kapenga ons ter beschikking staat. Tal van Friese Voedselbanken zijn 
veel slechter behuisd en hebben soms geen eigen onderkomen, waardoor na iedere  
uitgifte alles opgeruimd moet worden. Onze ruimte is ideaal voor opslag, de nodige vriezers, 
een eigen koelcel en voor uitgifte. We kunnen ons haast niet voorstellen dat er op deze 
ruimte iets zal zijn aan te merken bij de komende nulmeting voor het groene logo  
Voedselveiligheid. Ook met de ruimte beschikbaar gesteld door Draf- en Rensport in  
Noordwolde voor de uitgifte aldaar zijn we erg gelukkig en ook deze voorziet duidelijk in een 
behoefte. Ook de contacten met onze buren van Mourik zijn prima en bij vragen weten we 
elkaar te vinden. Wellicht dat in 2015 de vriescapaciteit nog wat moet worden uitgebreid nu 
er vanuit Drachten steeds meer diepvriesproducten worden aangeleverd naast de grote  
partijen brood van bakkerij Vliegendehond. De afvoer van afval regelen we nog steeds 
in onderling overleg, omdat een vuilcontainer vanuit de gemeente niet haalbaar is. Of er 
zouden op termijn mogelijkheden moeten zijn via het parkmanagement dat tal van zaken 
regelt voor het bedrijventerrein.

Vrijwilligers

Ook dit jaar bleef ons vrijwilligersbestand bestaande uit een 25-tal enthousiaste mensen 
gelukkig op peil om alle werkzaamheden  in de oneven weken voor de uitgifte te  
kunnen klaren. Met name op de woensdagochtend moeten er veel voorbereidingen  
getroffen worden voor het vullen van de pakketten. Daarnaast arriveert rond half 11 de 
levering vanuit Drachten in rolcontainers, die op dit moment voor het merendeel nog direct 
geleegd moeten worden. Middels het sturen van een pakbon is men op de werkvloer  
echter reeds ruim van te voren op de hoogte van wat er aangeleverd wordt. Op dit moment 
is er nog geen gebrek aan vrijwilligers en werkt men met een hecht en op elkaar ingespeeld 
team met een heldere taakverdeling. Daar waar een aantal graag ingezet wordt bij het 
klaarmaken en de uitgifte van de pakketten houden anderen zich bezig met screening, 
winkelacties en het vervoer. Voor versteviging van de onderlinge contacten  werd er in april 
een gezellige vrijwilligersavond gehouden in Dorpshuis De Bult op Ter Idzard met een hapje, 
drankje en een dorpsquiz, terwijl vrijwilligster en grafisch vormgeefster Hester Wigman op 
het eind van dit jaar niet alleen onze vrijwilligers maar ook de gezinnen, sponsoren en een 
aantal andere relaties verraste met een fraaie en toepasselijke door haar ontworpen  
kerstkaart.  Tot slot zeggen we de scheidende dames Petra van der Veen en Stientje  
Munniksma hierbij nogmaals dank voor hun inzet in de afgelopen drie jaar vanaf de  
oprichting. 

Jumbo Noordwolde
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Stichting Samenwerkende Friese Voedselbanken (SSVF)

Bijna 70 procent  van alle Friese Voedselbanken heeft zich verenigd in de SSVF. Deze  
heeft in Drachten een groot distributiecentrum dat gedeeld wordt met Voedselbank  
Smallingerland. Het landelijk ingezamelde voedsel komt hier iedere donderdag vanuit 
het DC Meppel terecht en wordt hier eerst opgeslagen en vervolgens met eigen vervoer 
verdeeld. De lokale Voedselbanken betalen 2 euro per geleverd pakket aan de SSVF voor 
de opslag en het vervoer. Logistiek gezien een niet geringe klus! In het 1e kwartaal zullen 
vrijwilligers van onze Voedselbank een kijkje achter de schermen nemen om te zien wat er 
voor nodig is alvorens de rolcontainers in Wolvega arriveren. Mede door de toename  
van food en het aantal gezinnen bij de meeste  lokale Voedselbanken nemen de  
werkzaamheden in Drachten voor spil in het web Harry Tjeerdsma en de vrijwilligers op  
de werkvloer aangestuurd door Riemko Baron hand over hand toe alsmede  het in feite 
onderbezette bestuur van de SSVF dat ook mede door ziekte dringend op zoek is naar  
uitbreiding. Er wordt per kwartaal op een zeer plezierige manier vergaderd onder leiding van 
voormalig gedeputeerde Kobus Walsma. De lokale Voedselbanken hebben ook hier gepleit 
voor professionalisering, omdat het steeds lastiger wordt om alle taken, waaronder de  
boekhouding, door vrijwilligers te laten verrichten. De aanschaf van een grotere  
vrachtauto met laadklep,  invoering van pakbonnen, rolcontainers en koelboxen zijn ook het 
gevolg van de eerder al genoemde landelijke ontwikkelingen. Ook pleit de SSVF al langer  
voor het overgaan op een wekelijkse uitgifte vanwege de korte houdbaarheidsduur van 
steeds meer aangeboden producten. Op dit moment kiezen wij hier met betrekking tot de 
belastbaarheid van onze eigen vrijwilligers echter nog niet voor. Een compliment verdient 
ook de SSVF in de persoon van Nikita Brameijer voor de wijze, waarop zij zich heeft ingezet 
voor de meer dan geslaagde inzamelingsactie van Omroep Fryslân tussen St Nicolaas en 
Kerst. Ook de verspreiding van de verjaardagsdozen vanuit de Stichting Jarige Jop verloopt 
vanuit Drachten zeer naar wens en voorziet duidelijk in een behoefte.

Overige contacten

Er lopen naast Drachten goede contacten met Steenwijkerland om bij overschotten deze 
met elkaar te delen. Soms gaan grote partijen ook wel mee terug naar Drachten om van 
daaruit te worden verdeeld zoals dat ook gebeurde met b.v.  kaas van Friesland – Campina 
en chips en sausen van Organic Food. Ook afgelopen jaar zijn we een aantal malen door 
diverse instanties gevraagd met plezier iets te komen vertellen over het reilen en zeilen  
binnen onze Voedselbank. Zo heeft ook de WMO adviesraad ons samen met de  
Kledingbank uitgenodigd voor een van haar vergaderingen in het begin van 2015 om de 
leden te informeren over ons werk. Ook met de Kledingbank zijn de contacten prima en 
wordt ontvangen kleding direct naar hen doorgesluisd. De SSVF wil namelijk wel graag dat 
wij het aangeboden non-food vanuit Drachten niet weigeren. Hoe wij dat verder wegzetten 
is aan ons zelf. Ook de nieuwe wethouder Kloosterman is vrij spoedig na zijn aantreden op 
bezoek geweest om de Voedselbank in ‘bedrijf ‘ te zien en vervolgens burgemeester van 
Klaveren  nog in december.   

Communicatie

Elk kwartaal proberen we een Nieuwsbrief uit te geven voor onze vrijwilligers, een aantal 
sponsoren en belangstellenden. Daarnaast wordt deze op onze site geplaatst. Hoewel er 
aanvankelijk plannen waren deze site te updaten zien we daar in dit stadium toch vanaf  
vanwege de kosten en het bijwerken van de site. We denken dat de belangrijkste  
informatie wel op onze eenvoudige site te vinden is en dat het aantal bezoekers niet zo erg 
groot is. Femmie en Gerrit Jan Prakken zorgen er voor dat de site zo nu en dan aangepast 
wordt, terwijl deze ons verder niets kost door sponsoring vanuit Tedoc. Ook de  
jaarverslagen zijn op de site terug te vinden. Een verplichting vanuit de belastingdienst voor 
elke stichting met een ANBI (Algemeen Belang Ogende Instelling) verklaring. Daarnaast 
worden media als Radio centraal, Blik op W’werf, Boom Pers en Flitsnieuws benaderd voor 
verspreiding van incidenteel nieuws. Doordat bestuursleden ook regelmatig hun gezicht op 
de werkvloer en bij acties laten zien zijn de lijnen binnen onze Voedselbank erg kort.  
En dat bevordert zeker een goede communicatie. 
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Sponsoring

Ook al is de hoogte elk jaar moeilijk te begroten  zien we de sponsorbijdragen toch nog 
steeds licht stijgen. Naast structurele sponsoren als  Home Center via dhr. P Kapenga, 
Koninklijke Utermöhlen NV, MRW accountants en Kringloopwinkel Wolvega zijn er tal 
van kerken en andere instellingen die ons jaarlijks met forse maar wisselende  bedragen 
steunen. Maar weinig kerken kunnen of willen zich vastleggen op een bepaald bedrag. 
Daarnaast zijn  opbrengsten van collectes en acties op voorhand natuurlijk niet te ramen. 
Daarnaast hebben we steun in natura van o.a.  bakkerij Vliegendehond, Friesland- Campina, 
Organic Food en Pets Place, dat ons diervoer levert waar heel veel vraag naar is, en de  
pluimveebedrijven van Drie en Maatman.  Vermeldenswaard is zeker ook de gift van  
Woningstichting Weststellingwerf in het kader van hun besparing op  kerst- en  
nieuwjaarskaarten alsmede de fors gestegen donaties van particulieren in onze gemeente 
die de Voedselbank en hun gezinnen een warm hart toedragen. Daarnaast konden we de 
jeugd met Kerst weer verrassen met een vrijkaartje vanuit Fun Plaza voor Monkey Town 
dankzij sponsoring van eigenaar van der Duim. 

Acties

Ook dit jaar werden er door instellingen, scholen en kerken spontaan weer acties voor 
onze Voedselbank op touw gezet in het kader van o.a. de Bid- en Dankdag voor het Gewas, 
Sint Maarten en Sint Nicolaas, waarbij het veelal ging om het inzamelen van lang houdbare 
basisproducten. Ook organiseerden we zelf twee winkelacties bij AH, Aldi en Jumbo welke 
zeer geslaagd waren. Bovendien vormden ze een mooie gelegenheid om het bestaan en 
doel van onze Voedselbank onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen. Ook 
dat is PR. Blij waren we ook met de medewerking vanuit de directies Bijsterbosch en de 
Jong van de voormalige C1000 winkels in Wolvega en Noordwolde om de restanten uit hun 
winkel bij de overgang naar respectievelijk AH en Jumbo aan  onze Voedselbank te  
schenken.  

Screening

We beschikken over twee teams die de screening van gezinnen in Noordwolde en Wolvega 
voor hun rekening nemen. De aan te leggen normen worden verstrekt vanuit VBN en  
liggen in principe vast. Het gebeurt toch nog regelmatig dat we mensen moeten afwijzen, 
omdat hun besteedbaar inkomen voor levensmiddelen toch nog ruim boven de norm zit. 
Daarnaast worden gezinnen met een zekere regelmaat geherscreend afhankelijk van hun 
persoonlijke omstandigheden. Een deel van de gezinnen die gebruik maken  van de  
Voedselbank zit namelijk in een traject van schuldsanering, waardoor deze mensen heel erg 
weinig leefgeld krijgen en heel creatief moeten omgaan met hun inkopen. Anderen komen 
spontaan melden dat ze weer wat werk hebben of dat de uitkering geregeld is, waardoor 
men niet langer gebruik hoeft te maken van deze voorziening. Dit jaar waren er ook een  
aantal voorlichtings- bijeenkomsten waar men geïnformeerd werd door Nanne de Jong van 
het Fries Steunpunt voor Uitkeringsgerechtigden (FSU)  in Leeuwarden hoe om te gaan met 
de toepassing van de normen en bepaalde praktijksituaties. Na 90 gezinnen aan het eind 
van 2013, zakte het aantal in het eerste kwartaal van 2014 al snel waar we verwacht  
hadden mogelijk de grens van honderd gezinnen te overschrijden. Over het gehele jaar 
zaten  we gemiddeld op 70-75 gezinnen en dat was nogal wat minder dan we hadden 
verwacht daar waar de meeste lokale Voedselbanken blijven groeien. In het gesprek met 
wethouder Kloosterman en burgemeester van Klaveren kwamen ook een aantal schrijnende 
gevallen ter sprake door weinig mededogen vanuit de belastingdienst.  In 2015 zal er  
daarom een onderhoud gepland worden met gemeente om te kijken of er soms  wellicht 
een tijdelijke oplossing is voor bepaalde zaken.  

Actie Kanskaart

Ook in 2014 verleende onze Voedselbank haar medewerking aan de al enkele jaren lopende 
Kanskaartactie, welke in het verleden in onze gemeente is opgestart door Sociale Alliantie 
Fryslân. Vertegenwoordigers van PKN Wolvega, Anbo, Voedsel- en Kledingbank bezorgen 
drie keer in het jaar in een bepaalde wijk van Wolvega dan een kaart met daarop alle  
mogelijke regelingen die kunnen leiden tot  inkomensverbetering. Mensen met een klein 
inkomen kunnen vragen over deze regelingen of hun eigen financiële situatie dan via deze 
werkgroepleden indienen, welke vervolgens door de FSU in Leeuwarden of Humanitas 
H’veen e.o. telefonisch of via een spreekuur worden afgehandeld. In 2015 dreigde de actie 
te stoppen door het ontbreken van financiële middelen, maar uiteindelijk heeft de gemeente 
besloten de kosten van het drukwerk voor haar rekening te nemen, omdat men het  
belang van deze huis-aan-huis acties in het kader van armoedebeleid toch onderschrijft.  
De acties vinden veelal plaats in maart, mei en september, waarbij er steeds een ander deel 
van Wolvega wordt uitgekozen met vooral veel sociale woningbouw. Per actie komen er in 
Leeuwarden een 20-25 hulpvragen binnen die soms tot een positief resultaat leiden. 
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Werkvloer 

Het gemiddeld aantal pakketten dat elke twee weken klaar gemaakt moest worden bedroeg 
afgelopen jaar zo’n 75, waarvan 2/3 deel in Wolvega werd uitgegeven en 1/3 in Noordwolde. 
De vrijwilligers die dit moeten voorbereiden zijn daar in de oneven weken behoorlijk zoet 
mee al maakt de toegenomen aanvoer vanuit Drachten het wel gemakkelijker, aangezien 
men zich dan minder hoeft te bekommeren om bijkoop. Dat bespaart zowel tijd als geld.  
Tijdens de laatste uitdeel in juli werd in het bijzijn van een flink aantal vrijwilligers in een 
ongedwongen samenzijn afscheid genomen van coördinator op de werkvloer Petra van 
der Veen, die deze klus vanaf de oprichting op bevlogen wijze heeft verricht. Uiteindelijk is 
er voor gekozen de werkzaamheden in goed overleg voortaan op het bordje te leggen van 
een viertal ervaren vrijwilligers te weten Nel Dol, Jan ter Horst, Yvonne de Jager en Egbert 
Kanis.  Een bewuste keus, omdat het bestuur van mening is dat je met een werkgroep 
taken beter kunt verdelen en minder kwetsbaar bent als iemand tijdelijk uitvalt. Voorwaarde 
is wel dat je goed met elkaar kunt samenwerken. Tot op heden heeft de praktijk echter  
alleen maar aangetoond dat dit een juiste keuze is geweest. Door een goede taakverdeling 
en organisatie van de werkzaamheden blijft het op de woensdag- en vrijdagochtend voor 
een ieder behapbaar en wordt er in een ontspannen en gezellige sfeer gewerkt. Blij is men 
ook met een groter aanbod van fruit en groente al geven tal van gezinnen meer de voorkeur 
aan blikken en potten groente. De verdeling van A,B en C pakketten voor 1, 2 en  
meerpersoons huishoudingen is momenteel 28, 16 en 29.  Er wordt al geruime tijd 
toegewerkt naar de eisen van de komende nulmeting daar waar het gaat om de  
houdbaarheid van producten en de temperatuur, waarop alles wordt vervoerd en  
opgeslagen. Dat dit trend wordt is wel duidelijk geworden in een door Sensz  
georganiseerde training voor de mensen op  de werkvloer begin 2015. Het streven is er  
opgericht dat er een duidelijke maar niet tijdrovende administratie komt van die zaken die 
van ons gevraagd worden vanuit het handboek Voedselveiligheid. Het is de bedoeling dat 
onze nieuwe penningmeester Annette Bos dit proces vanwege haar ervaring in deze sector 
zal helpen begeleiden.  Midden 2014 is er via garage Ruinemans een goedkopere  
oplossing gevonden voor ons eigen vervoer, waarvan de kosten de pan uitrezen.   
We hebben nu op de vrijdagochtend in alle oneven weken tegen brandstofkosten de  
beschikking over een transportbus en eventueel die van Utermöhlen achter de hand indien 
het een keer niet lukt. Naast de ritjes naar Noordwolde gaat het incidenteel om het halen 
van spullen bij de Voedselbank in Steenwijk of het halen van aardappelen en uien vanuit  
de Polder. Een oplossing die ons heel wat geld bespaart en waar we uiteraard heel  
blij mee zijn.  

Financiën

De resultatenrekening over 2014 liep behoorlijk in de pas met de opgestelde begroting.  
De baten lagen nagenoeg op het zelfde niveau als vorig jaar. Dit blijft echter lastig begroten, 
omdat er veelal geen sprake is van structureel toegezegde bijdragen.  

De inkopen lagen duidelijk lager dan begroot doordat het gemiddelde aantal gezinnen over 
2014 aanzienlijk lager was dan begroot. Voor 2015 is de pakketprijs, vergoeding aan de 
SSVF, gehandhaafd op 2 euro en is er ruimte voor eventuele bijkoop van 1 euro p.p.  per 
uitgifte. 

Het tussentijds stoppen met eigen vervoer heeft een forse besparing opgeleverd.  
De regeling die is afgesproken met garage Ruinemans zorgt voor meer financiele ruimte. 
Vrijwilligers kunnen eventuele reiskosten tegen 0.19 ct per km declareren.  Ook bestaat de 
mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding aan te vragen, welke men schenkt aan de VB, 
waardoor deze aftrekbaar is als gift.  Een dergelijke, belastingtechnisch voordelige   
vergoeding is dit jaar in tegenstelling tot 2013 niet verwerkt in de jaarcijfers bij  
personeelskosten en giften donateurs. 

In 2015 moeten er wellicht een aantal investeringen gedaan worden in het kader van  
Voedselveiligheid als kunststof pallets, thermometers en meer vriescapaciteit. Het is de 
bedoeling om deze vanuit de reserves te bekostigen.   

Voedsel inzameling Jumbo.
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Beleidsvoornemens

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

Het mogelijk uitbreiden van de vriescapaciteit bij een toename van het aantal gezinnen  
of de aanvoer vanuit Drachten. 

Onderzoeken of de gemeente en de Voedselbank elkaar kunnen versterken daar waar  
het gaat om een tijdelijke oplossing voor schrijnende gevallen. 

Onze medewerking blijven geven aan het Kanskaartproject in Wolvega in  
samenwerking met de Anbo, PKN Wolvega en de Kledingbank.

Het tweewekelijks uitgeven van kwalitatieve goede voedselpakketten door eventuele  
bijkoop aan onze gezinnen. 

Namens het Bestuur van de Voedselbank Weststellingwerf, 

Reint Oostra secr. 

Jaarrekening deel 1 van 2014
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Jaarrekening deel 2 van 2014 Jaarrekening deel 3 van 2014
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Begroting komende jaren


