
Oog voor voedsel • Hart voor mensen

Tel.: 06 - 14 45 22 45  

Iban: NL57RABO0160860628 

 voedselbankwolvega@gmail.comWeststellingwerf

Jaarverslag 2019



Oog voor voedsel • Hart voor mensen

    Jaarverslag 2019 | Voedselbank Weststellingwerf           2

Inhoudsopgave

03  Adresgegevens Bestuur en Voedselbank Weststellingwerf

03  Bestuurssamenstelling

04  Het bestuur

04  Huisvesting en vervoer

05  Vrijwilligers

05  Voedselbanken Nederland (VBN) 

06  Regionaal Overleg Platform (ROP) en Regionaal Distributie Centrum (RDC) Fryslân

06  Communicatie

07  Support

08  Screening

08  Werkvloer 

09  Financieel overzicht

10  Balans 2019
  
11  Resultaat 2019
  
12  Kasstroomoverzicht 2019
  
13  Begroting 2020-2022
                      
14  Verklaring gebruikte afkortingen 



Oog voor voedsel • Hart voor mensen

    Jaarverslag 2019 | Voedselbank Weststellingwerf           3

Adresgegevens Bestuur en Voedselbank Weststellingwerf

Adres:      Industrieweg 14E, 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 
KvK nummer:   518 33441
RSIN/Fiscaal nummer:  850192079 
Toekenning ANBI status:  dossier 77997 per 19-1-2011

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:    Willem Feenstra
Secretaris:    Reint Oostra
Penningmeester:   Annette Bos 
Screening:    Ina Nell
PR:     Reint Oostra 
Notuliste:    Christina van der Leest - Bilker 
Coördinatie werkvloer:  Yvonne van Hoorn, Alice Rolevink, Jan ter Horst, Egbert Kanis 
Vormgeving:    Debora Elzinga-De Ruiter 
Beheer website:   Gerrit Jan Prakken
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Het bestuur 

Het bestuur kwam afgelopen jaar vijf maal bijeen op het kantoor van onze voorzitter. Daarnaast 
trof men elkaar met een zekere regelmaat bij de uitgiften voor kort overleg over urgente zaken. 
Ook was er een officieel overleg met wethouder Mariska Rikkers en beleidsmedewerker Nienke 
Talens over onze subsidieaanvraag voor 2020 en ter voorbereiding op het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst begin 2020. Bij de vergaderingen van de thematafel Armoede-
beleid vertegenwoordigde Annette Bos ons en was voorzitter Willem Feenstra aanwezig bij het 
Regionaal Overleg Platform (ROP) in Drachten. De agenda voor ons reguliere overleg, genotuleerd 
door Christina van der Leest, bevatte veelal de geijkte punten als financiën, bijkoop, voedselver-
werving en –veiligheid, stand van zaken op de werkvloer, screening, PR en vrijwilligers. 

Huisvesting en vervoer

Sober maar doelmatig en op een perfecte plaats. Zo typeren wij regelmatig ons onderkomen bij 
een bezoek van derden. Een prima ruimte voor opslag en het gereed maken van de pakketten. 
Daarnaast werd met medewerking van Heiwo onze koelruimte nog eens drie keer zo groot, wat 
het werken in de cel bij het klaarzetten en verdelen van bijvoorbeeld extra zuivel vanuit het Regio-
naal Distributie Centrum (RDC) in Drachten vergemakkelijkt. Even was de discussie of de koelmo-
tor ook nog vervangen moest worden na de ingebruikname van de nieuwe cel. Maar uiteindelijk 
bleek reparatie door koeltechniek Van Dijk uit Steenwijk, die nu ook het periodiek onderhoud gaat 
doen, voordeliger dan de aanschaf van een nieuwe koelmotor. Na de inpandige aanpassingen in 
dit verzamelbedrijvengebouw hadden we aanvankelijk wat meer last van ongedierte, maar door 
het inschakelen van een professioneel lokaal bedrijf was dat euvel gelukkig snel verholpen. Een 
aantal malen hadden we storing met onze kanteldeur, maar over de service vanuit Home Center 
via monteur Wilco hebben we niets dan lof. Dit geldt ook voor de service vanuit garage Ruine-
mans via eigenaar Rodney Lodewijks die de bus veelal verwarmd en met schoon gemaakte ra-
men voor ons klaar zet. Ook prijzen we ons gelukkig dat we voor bijvoorbeeld het overleg met de 
wethouder, een presentatie voor Terra College-leerlingen en onze eigen koffie-ochtenden terecht 
kunnen in een lekker verwarmde ruimte bij onze buren World Servants. 

Het magazijn van Voedselbank Weststellingwerf
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Vrijwilligers

Over het aantal en de inzet van onze momenteel dertig vrijwilligers hebben we zeker niet te kla-
gen in tegenstelling tot sommige andere maatschappelijke instellingen. Bij ziekte of extra werk-
zaamheden is men bereid voor elkaar in te springen. Bovendien weet deze vaste groep welke 
werkzaamheden er op bepaalde momenten moeten gebeuren. Daarnaast hebben we aanvulling 
op de bezetting gekregen voor het stickeren van de producten en bij winkelacties.  Helaas werden 
we aan het eind van dit jaar naast een aantal ziektegevallen geconfronteerd met het vrij plotseling 
overlijden van Wilna Bekhof, die in Noordwolde betrokken was bij de uitgifte en screening. We 
blijven haar herinneren als een betrokken vrijwilligster. Dit jaar is er gekozen voor een barbecue 
als vrijwilligersactiviteit bij onze penningmeester thuis en werden de vrijwilligers met kerst verrast 
met een smakelijke attentie. Bijzonder is ook dat we met een zekere regelmaat mensen moeten 
teleurstellen al ze zich wel willen aanmelden als vrijwilliger en op de wachtlijst worden geplaatst. 
Dit komt mede natuurlijk, omdat wij eens in de twee weken uitgeven, daar waar andere voedsel-
banken elke week een deel van hun gebruikers bedienen. Uit organisatorische overwegingen en 
gezien de beschikbare voorraden kiezen wij daar ondanks aandringen vanuit Voedselbank Neder-
land (VBN) echter nog niet voor. 

Voedselbank Nederland (VBN)

Het Hoofdbestuur van VBN zet erg in op het vergroten van het aantal mensen dat gebruik maakt 
van een voedselbank. Onderzoeken tonen aan dat dit nog maar een klein percentage is van men-
sen in Nederland die op of onder de armoedegrens leven. Door het verruimen van de criteria en 
meer publiciteit probeert men deze mensen onder de radar op te sporen. Mede door het privacy-
beleid is dat nog niet zo gemakkelijk. Tevens denkt VBN dat het aanbod van voedsel groot genoeg 
is of uitgebreid kan worden om meer mensen gebruik te laten maken van een voedselbank. Ook 
laaggeletterdheid, onwetendheid en schaamte werken volgens VBN belemmerend in het vergro-
ten van het aantal mensen dat gebruik maakt van deze noodhulp. Daarnaast stimuleert men het 
supermarktmodel voor grotere voedselbanken, waarbij de mensen in zekere zin hun eigen produc-
ten mogen uitkiezen, promoot men het dagelijks of wekelijks uitgeven, het opzetten van voedsel-
brigades en weet men veel grote sponsoren en kennis binnen te halen. Toch blijft de logistiek een 
belemmerende factor in het aanbod en verdeling van landelijk ingezameld voedsel in bepaalde 
gebieden van Nederland, waardoor de lokale voedselbanken zeker 70 procent van de uit te geven 
producten zelf moeten zien binnen te halen. 
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Regionaal Overleg Platform (ROP) en Regionaal Distributiecentrum (RDC)Fryslân

Het is fijn om te constateren dat het nieuwe samenwerkingsverband van de zeventien Friese 
voedselbanken in rustiger vaarwater is gekomen. Er wordt weer vooruit gekeken en ook financieel 
is de oude stichting nu afgehandeld. Dreigde er deze zomer en in december even een tekort aan 
vrijwilligers gelukkig is dat probleem momenteel weer in redelijke mate opgelost. Met elkaar moe-
ten we niet vergeten dat de vrijwilligers op de werkvloer en administratie in het RDC in Drachten 
zonder binding met een lokale voedselbank hun uiterste best doen om voedsel te verwerven, op 
te slaan en naar rato te verdelen over alle voedselbanken. En waar weinig aanvoer is vanuit de 
distributiecentra van de levensmiddelenbranche, valt er ook weinig te verdelen. Door wat wis-
selingen op de werkvloer blijft het invoeren van een nieuw computerprogramma in het RDC een 
lastig proces. Ook de bevoorrading van de voedselbanken, hun wensen, de beschikbaarheid van 
de vrijwilligers en de transportauto vragen voortdurend afstemming. De kosten van transport  
worden nu afhankelijk van de afstand en het aantal malen van bevoorrading omgeslagen, terwijl 
het aantal pakketten aan het eind van het jaar bepalend is voor de bijdrage in de exploitatiekosten 
voor het jaar daarop. Helaas is men er nog niet in geslaagd het bestuur van het ROP volledig in te 
vullen, zodat er mogelijk noodgedwongen een roulatiesysteem komt, waarbij voedselbanken voor 
een bepaalde periode een bestuurslid moeten leveren.  

 

Communicatie

We zijn erg blij met de nieuwe inrichting van onze website, welke in de lucht wordt gehouden 
door Tedoc-Webhosting en waarvan Gerrit Jan Prakken het beheer doet. Ook afgelopen jaar is 
onze website op kleine onderdelen nog weer uitgebreid en bijgesteld, nadat ons geluiden bereik-
ten van mensen die met name op het gebied van donaties bepaalde gegevens niet konden vinden 
op onze website. Nieuws wat we graag willen delen verschijnt vlot op onze website maar ook de 
Stellingwerf, Blik op Weststellingwerf en Radio Centraal pikken dit op. De website is ook nodig 
voor elke stichting of vereniging met een ANBI status voor het publiceren van haar jaarverslag. De 
communicatie naar onze vrijwilligers en een aantal structurele sponsoren verloopt via de contac-
ten op de werkvloer en via onze kwartaalnieuwsbrief. Ook de Meedelers vanuit VBN verschijnen 
op onze site voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. 

 
Opbrengst Biddag voor Gewas 

en Arbeid PKN-Wolvega
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Support 

Hoewel het altijd weer spannend is wat er in een jaar binnen komt als support in natura en gel-
delijke middelen, zijn we veelal op het einde van het jaar aangenaam verrast. Vooral in het laatste 
kwartaal weten veel sympathisanten ons te vinden. Deze ontwikkeling is al een aantal jaren zicht-
baar, waardoor we na een voorzichtige start de bedragen voor bijkoop vaak in de loop van het jaar 
kunnen verhogen. Mede doordat we zo langzamerhand voldoende reserves hebben opgebouwd 
en de doelstelling is dat de middelen, die ons ten deel vallen, ook aangewend worden voor bij-
koop. Ook al ziet VBN dat liever niet, omdat een van haar doelstellingen het terugdringen van 
voedselverspilling is. Maar aangezien bepaalde basisproducten vaak ontbreken in de voedselver-
werving is bijkoop het enige middel om een pakket samen te stellen met minimaal vijfentwintig 
eenheden. Naast steun in geld en diensten in het afgelopen boekjaar van onder andere dhr. P. 
Kapenga, de SSVF, VBN , Lions, SDW, Kringloopwinkel Wolvega, Heiwo, MRW, garage Ruine-
mans, Stichting Kledingbank, notariskantoor De Werven, zijn vooral of met name Bakkerij Vliegen-
dehond, Jumbo Bert Nicolai en Jumbo Hasker de Jong, Aldi Wolvega en AH Bijsterbosch erg be-
langrijk voor de voedselverwerving in de lokale situatie en dragen daardoor bij aan het voorkomen 
van voedselverspilling. Daarnaast konden we op support in geld en/of natura rekenen van alle 
kerkgenootschappen binnen onze gemeente via collectes, Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid 
alsmede de Product van de Maand-actie. Daarnaast waren er incidentele acties van onder meer 
O.B.S. De Aventurijn, A.O.C. Terra College, de Reddingsbrigade, Tuindersvereniging De Scheene 
en geplande winkelacties bij AH Bijsterbosch in Wolvega en Jumbo Hasker de Jong in Noord-
wolde. Ook niet onvermeld mag blijven dat wij vanaf 2020 mogelijk structureel op een bijdrage 
van de gemeente mogen rekenen om de pakketten gezonder te maken. Dit naar aanleiding van 
een gesprek met wethouder M. Rikkers-Oosterkamp, waarin besloten werd om in 2020 ook een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan op het gebied van armoedebestrijding en –preventie. 
Ook niet onvermeld mogen blijven acties gericht op jeugd in gezinnen die gebruik maken van de 
voedselbank. Denk aan de stichting Jarige Job die de handen ineen heeft geslagen met Stichting 
Leergeld om alle bij hen bekende kinderen bij hun verjaardag te verrassen met een verjaardag-
doos. Maar ook Sport Fryslân die zes maanden lang deze jeugd verraste met een stuk speelgoed 
om het buiten spelen onder deze jeugd te promoten. Iets wat de PKN gemeente in Wolvega deed 
rond de zomervakantie. Prachtige initiatieven richting deze jeugd!

Overhandiging cheque SDW
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Screening

Dit jaar werden de criteria door VBN wederom bijgesteld aan het begin van het jaar om meer 
mensen in aanmerking te laten komen voor steun vanuit de voedselbank. Op een aantal onderde-
len krijgen de screeners ook meer ruimte om naar eigen bevinden te handelen. Als basisbedrag 
wordt nu 135 euro gehanteerd plus 95 euro per gezinslid. Mensen melden zichzelf aan of komen 
binnen via de gebiedsteams. Vaak is de nood dan al hoog en is er veelal al sprake van schuldsa-
nering. Als de stap eenmaal gemaakt is, geeft ons tweewekelijks noodpakket toch enige verlich-
ting. Het voorkomen ervan blijft mede door de privacy erg lastig, ook al komen preventie, de rol 
en kosten van bewindvoering regelmatig ter sprake in de contacten met de gemeente. Het is ook 
daarom dat beide partijen begin 2020 op initiatief van wethouder M. Rikkers-Oosterkamp een 
samenwerkingsovereenkomst zijn aangaan om te kijken of men in gezamenlijkheid iets kan doen 
aan armoedebestrijding. Deze maakt deel uit van een structurele begrotingssubsidie vanaf 2020. 
Afgelopen jaar bedroeg het aantal pakken per kwartaal: 82-76-75-83. 

Werkvloer 

Het bestuur is erg gelukkig met het reilen en zeilen op de werkvloer door een vaste groep betrok-
ken en enthousiaste vrijwilligers onder aansturing van Alice en Yvonne, bijgestaan door Jan en 
Egbert. Zij bepalen op grond van de aanwezige voorraden en de Tenminste Houdbaar Tot (THT)-
datum alsmede de leveringen vanuit het RDC in Drachten wat er per uitgifte uit moet, de bijkoop, 
de inzet van de vrijwilligers, de opslag en de temperatuurmetingen. Door hun voorwerk weet 
men op de woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend in de even weken welke werkzaamheden 
met elkaar verricht moeten worden om alles tijdig klaar te hebben voor de uitgifte in Wolvega van 
10.00-11.30 uur en van 10.30-11.00 uur in jeugdhonk To Be Noordwolde. Door de inzet van onze 
voorzitter en zijn bedrijf Heiwo kon dit jaar de koelcel fors vergroot worden, hetgeen de opslag 
en de temperatuurbewaking aanzienlijk vergemakkelijkt. De bijkoop van aardappelen, groente, 
fruit (AGF) werd gedaan via fruithandel De Jonge, Sally AGF en Gebroeders Ruitenberg, terwijl de 
bijkoop over de meewerkende supermarkten werd verdeeld. Zonder de inzet van eigen middelen 
lukt het niet om een kwalitatief redelijk pakket mee te geven gezien de voorraden die ons vanuit 
het landelijk circuit via het RDC bereiken. Nagenoeg alle koel- en diepvriesproducten worden in 
Wolvega rechtstreeks vanuit onze koel- en vriescapaciteit uitgeven. In Noordwolde gebeurt dat 
noodgedwongen vanuit koelboxen.

Bezoek OBS De Aventurijn
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Financieel overzicht

Hoewel bijna alle donaties niet structureel zijn, lukt het ons op basis van de afgelopen jaren wel 
steeds beter om deze nauwkeuriger te ramen. 

Afgelopen jaar was er sprake van een forse investering in uitbreiding van onze koelcapaciteit. 
Blij zijn we met een verlaging van de bijdrage in de exploitatielasten van het RDC en de financiële 
meevaller vanuit de opheffing van de oude stichting SSVF.

Door de grote support van een aantal bedrijven, gemeente en kerken alsmede de verder lage 
exploitatielasten konden we meer dan vijftien mille besteden in het kwantitatief en kwalitatief 
verhogen van de pakketten. 

Het begrote nadelig saldo viel uiteindelijk lager uit dan verwacht en bleven onze reserves nogal 
wat hoger dan de intern afgesproken 10 mille qua liquiditeit daar waar VBN van mening is dat we 
eigenlijk anderhalf maal de jaarrekening als maatstaf zouden moeten nemen. 

De kosten voor mogelijk gekoeld vervoer zijn uit de begroting gehaald gezien de afspraken in  het 
ROP met betrekking tot het vervoer vanuit het RDC in Drachten. 

 

Voedselpakketten klaar voor uitgifte
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Kasstroomoverzicht 2019



Oog voor voedsel • Hart voor mensen

    Jaarverslag 2019 | Voedselbank Weststellingwerf           13

Begroting Voedselbank 2020-2022
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Verklaring gebruikte afkortingen

THT   Ten minste houdbaar tot
NVWA  Nederlandse Voedsel- en Warenwet Autoriteit 
RDC   Regionaal Distributie Centrum
ROP   Regionaal Overleg Platform
VBN   Voedselbanken Nederland
AGF   Aardappelen, groente, fruit


