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Voorwoord

Voor u ligt het tiende jaarverslag van de Voedselbank Weststellingwerf van een heel bijzonder 
jaar. Na een normale start sloeg in maart 2020 Covid-19 toe en werd onze maatschappij ontwricht 
door tal van beperkende maatregelen vanuit de overheid en het RIVM. Vanaf het begin heeft het 
hoofdbestuur van Voedselbank Nederland (VBN) ervoor gepleit om alle voedselbanken ondanks 
deze pandemie open en draaiende te houden met in achtneming van de uitgevaardigde regel-
geving. Dit is nagenoeg overal gelukt. Al moesten op sommige plekken, scholieren, werklozen 
en militairen bijspringen om de organisatie overeind te houden, doordat oudere vrijwilligers hier 
en daar uit voorzorg tijdelijk afhaakten. Ook wij moesten onze organisatie op een aantal vlakken 
aanpassen wat leidde tot meer verpakkingsmateriaal, de invoering van tijdsblokken bij de uitgiften 
en een verminderde inzet van vrijwilligers. Vooral de impact van dat laatste hebben we met elkaar 
danig gevoeld. En nog steeds. Een structurele inzet valt weg, men ziet elkaar minder, vrijwilligers-
activiteiten worden geannuleerd en gezellig met elkaar in de koffiehoek is er niet meer bij. Maar 
goed: laten we niet klagen kijkend hoe we met elkaar 2020 doorgekomen zijn. De aanvoer vanuit 
het landelijk circuit was grillig evenals de donaties van met name particulieren. Nu in kerken tal 
van inzamelacties vervielen door de digitale diensten schakelden veel mensen over op een gel-
delijke donatie te besteden voor bijkoop. Deze kon in de loop van het jaar daardoor opgetrokken 
worden tot 700 euro per uitgifte. En nog was er aan het eind van het jaar een niet voorzien batig 
saldo. Daar waar VBN een forse groei van het aantal cliënten had voorspeld, bleef deze in feite uit 
en hadden we zoals elk jaar de meeste instroom in het 1e en 4e kwartaal. Dat betekent dat men 
komend jaar landelijk via de media vol inzet om mensen, die door onwetendheid of schaamte niet 
bij een voedselbank durven aan te kloppen, te attenderen op de hulp die een voedselbank wellicht 
kan bieden als men aan de landelijke criteria voldoet. Vermeldenswaard is zeker ook dat door deze 
crisis VBN een fors geoormerkt bedrag van de overheid en de EU heeft weten binnen te halen 
indien er voedseltekorten ontstaan. Dat laatste heeft mede te maken met ontwikkelingen in de 
levensmiddelenbranche waar meer data en kortingspercentages, op incourante of kort houdbare 
producten, omzetverlies en voedselverspilling tegen moeten gaan. Op zich een prima zaak maar 
natuurlijk wel met de nodige consequenties voor onze voedselverwerving! Maar laten we dit 
bijzondere jaar en dit voorwoord positief afsluiten: wat fijn dat we elke twee weken met behulp 
van onze betrokken vrijwilligers en al die support vanuit de samenleving een goed pakket konden 
uitgeven aan een groep medeburgers, die door welke oorzaak dan ook tijdelijk in een financieel 
lastige periode van hun leven verkeren. 

Reint Oostra secretaris 

Verse boerenkool voor 
in de voedselpakketten
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Adresgegevens Bestuur en Voedselbank Weststellingwerf

Adres:      Industrieweg achterkant 14L, 8471 AD 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 
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 en Femmy Prakken

Basisschool ‘t Holtpad die Voedselbank Weststellingwerf 
verraste met eigengemaakte kerstpakketten.
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Het bestuur 

Het bestuur kende ook dit jaar dezelfde samenstelling en vergaderde formeel eens per kwartaal. 
Op de agenda vormden veel vaste agendapunten als screening, voedselverwerving, bijkoop, 
financiële middelen, vrijwilligers en beleidszaken vanuit VBN en Regionaal Overleg Platform (ROP) 
veelal de hoofdmoot. Het ROP overleg werd bijgewoond door onze voorzitter, het overleg thema-
tafel Armoedebeleid door onze penningmeester. De jaarrekening en begroting werden door de se-
cretaris en penningmeester besproken met een medewerker van MRW accountants. Een hoogte-
punt in dit jaar was het werkbezoek van de zeer belangstellende commissaris van de koning, dhr. 
Brok aan onze voedselbank in het bijzijn van bestuur en een aantal vrijwilligers op de werkvloer. 

Huisvesting

We prijzen ons nog steeds erg gelukkig met de plaats, ruimte en kosten van onze huisvesting. 
Erg doelmatig voor onze tweewekelijkse activiteiten, ook al was er verschil van mening over de 
criteria voor beoordeling van het interieur in het kader van de jaarlijkse audit vanuit Sensz. Deze 
kun je in onze ogen niet los zien van de wijze van gebruik en de regelgeving met betrekking tot 
voedselveiligheid. Uiteindelijk leidde dit na overleg met VBN tot een 7.1. Ook dit jaar konden we 
een aantal malen een beroep doen op de ruimte van goede buur World Servants voor een tweetal 
koffie-ochtenden. 

Transport

Afgelopen jaar werden we nog deels bevoorraad vanuit het Regionaal Distributie Centrum (RDC) 
Fryslân op de woensdagochtend. De kosten bedroegen 300 euro, maar zullen zeker stijgen als 
deze naar afstand en frequentie worden omgeslagen over de gebruikers. Maar dan nog zullen we 
niet snel weer kiezen voor eigen vervoer gezien de kosten en het huidige, zeer loyale aanbod van 
garage Ruinemans. Met ingang van het nieuwe jaar komt onze eigen rit naar Drachten op donder-
dagochtend als experiment te vervallen en wordt alles in een keer vanuit het RDC op woensdag 
geleverd. Het busje is dan alleen nog nodig voor het bezoeken van de plaatselijke supermarkten 
en naar de uitgifte in Noordwolde.

Vrijwilligers

Verloop is er nauwelijks. De meesten betreuren het dat ze niet of minder ingezet kunnen worden 
bij de werkzaamheden vanwege de coronamaatregelen. Men treft elkaar daardoor minder. Meer 
op afstand ook in de koffiehoek en minder activiteiten. Wel wordt geprobeerd de werkzaamheden 
zo goed mogelijk te verdelen, maar de 1,5 m afstand op de werkvloer zorgt voor behoorlijke be-
perkingen. Een kerstattentie van onze warme sponsor bakkerij Vliegendehond en de Wereldwin-
kel voor de grote mate van betrokkenheid en inzet, moest het gemis van de geplande barbecue 
en de impact van het coronaleed een beetje verzachten. 
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Werkvloer

Door corona moest het klaarmaken van de pakketten en de uitgifte anders georganiseerd worden: 
Meer papieren draagtassen, beschermende middelen en een tijdsblok voor de uitgifte. Voor de 
extra kosten konden we een beroep doen op VBN. In de loop van het jaar werden er een aantal 
kunststof pallets aangeschaft alsmede een nieuwe vriezer. Ons gouden duo op de werkvloer 
Alice en Yvonne werd vanuit Jumbo Nederland terecht in het zonnetje gezet in hun magazine: 
‘Dat verdient een bloemetje.’ In Noordwolde nam Jannie Leerling de plaats in van onze veel te 
jong overleden vrijwilligster Wilna Bekhof. Vermeldenswaard is zeker het besluit van Wilna’s man 
Jetze om de administratieve taak in de geest van Wilna voort te zetten.

Voedselverwerving

De aanvoer vanuit het RDC in Drachten fluctueerde dit jaar nogal door corona. De meeste aanvoer 
was er in het 1e en 4e kwartaal. Ook al vervielen inzamelacties in winkels en kerken in het kader 
van Product van de Maand, er werd wel met name door particulieren veel meer gedoneerd. Ook 
verenigingen en horeca moesten hun voorraden kwijt en werd er vanuit onze eigen middelen veel 
meer bijgekocht. De kerstmaaltijd van ‘t Stadhuys was een mooie kers op de taart in al die steun-
betuigingen, waardoor de pakketten in het algemeen goed gevuld konden worden.

Support

De corona pandemie heeft de support vanuit de samenleving alleen maar doen toenemen. Dat 
is te zien aan het sterk toegenomen aantal donaties. Ook al is het lastig beleid te maken op niet 
structurele bijdragen, ze zijn in welke vorm, groot en klein, zeer welkom en bepalen in grote mate 
al of geen verruiming van de bijkoop. Blij zijn we ook met de gesloten samenwerkingsovereen-
komst met de gemeente en daaruit voortvloeiende jaarlijkse subsidie van vijfduizend euro. Deze 
dient aangewend te worden voor met name het gezonder maken van de pakketten voor gezinnen 
met kinderen. Het is helaas ondoenlijk om alle goede gevers van geld en goederen hier te noe-
men. Naast veel particulieren waren dat nagenoeg alle kerkgenootschappen in Weststellingwerf, 
een aantal maatschappelijke instellingen, scholen en bedrijven, die ons- naast onze structurele 
foodsponsoren bakkerij Vliegendehond, Aldi, AH Bijsterbosch en Jumbo Nicolai- in de loop van het 
jaar met hun gulle gaven verrasten.

Screening

Door de corona pandemie werd screenen in de thuissituatie in de loop van het jaar erg lastig. 
VBN adviseerde om meer telefonisch of digitaal te overleggen met potentiele cliënten en aanvra-
gen eerst tijdelijk te honoreren. De verwachting was dat de aantallen cliënten mede vanwege de 
Covid-19 pandemie wel zouden stijgen. VBN sprak van een mogelijke groei van 50 procent. Maar 
gelukkig is dat niet echt gebeurd ook al werd het jaar begonnen met 84 en afgesloten met 98 .
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Regionaal Overleg Platform (ROP) en Regionaal Distributiecentrum (RDC)Fryslân

We zijn zeer te spreken over de samenwerking met het RDC Fryslân in Drachten en het ROP be-
stuur. Er is over en weer een goed contact over de leveringen. Dat de hoeveelheden nogal eens 
schommelen ligt zeker niet aan de bezetting in Drachten. Alles is afhankelijk van het aanbod en de 
sterk schommelende leveringen vanuit het landelijk circuit. Soms is er veel zuivel dan weer veel 
aardappelen, groente en fruit en af en toe vlees. Komend jaar wordt onderzoek gedaan naar voed-
selstromen en het logistiek proces in het landelijk circuit. Ook tijdens de uitbraak van corona wist 
men met externe behulp van onder meer scholieren het RDC Fryslân prima draaiende te houden.

Voedselbank Nederland (VBN)

Als bestuur laten we de landelijke vergaderingen van VBN aan ons voorbij gaan en kiezen we 
meer voor vertegenwoordiging vanuit het ROP en de grotere Friese voedselbanken. Dat wil niet 
zeggen dat we geen waardering hebben voor de betrokken wijze, waarop het hoofdbestuur aan 
de weg timmert. In de loop der jaren is de organisatie steeds professioneler geworden, worden 
er veel grote sponsoren geworven, zet men de Voedselbank ook landelijk en politiek gezien op 
de kaart en doet men aan beleidsvorming en onderzoek op tal van terreinen. Te denken valt aan 
voedselverwerving en -verdeling, het logistiek proces, het opzetten van een calamiteitenfonds, 
het verwerven overheids- en EU- gelden, het gezonder maken van de pakketten, systemen voor 
beheer van de voedselstromen en emballage in de RDC’s. Het gevaar is wel aanwezig dat kleine 
lokale voedselbanken zich niet altijd herkennen in deze uitdijende professionele cultuur. Een RDC 
of een voedselbank met tien uitgiftepunten runnen is wel heel wat anders dan het tweewekelijks 
bedienen van nog geen honderd gezinnen! 

Communicatie

Met name vanuit VBN wordt er veel informatie gedeeld via de nieuwsbrieven. Bovendien zijn we 
erg te spreken over de goede service vanuit het hoofdkantoor in Houten dat evenals het hoofdbe-
stuur louter door vrijwilligers gerund wordt. Ook de contacten met het aanspreekpunt in het RDC 
Fryslân verlopen prettig. Onze vrijwilligers ontvingen ook dit jaar vier kwartaalnieuwsbrieven als-
mede het jaarverslag. Daarnaast is de 
informatie vanuit VBN ook te lezen op 
onze website met dank aan de familie 
Prakken van Media Peem. Ook met 
een aantal bewindvoerders en mede-
werkers van het gebiedsteam hebben 
onze screeners plezierige en nuttige 
contacten. 

Bezoek dhr. De Brok aan Voedselbank Weststellingwerf
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Kengetallen

•	 Aantal	uitgiftepunten:		 	 	 	 2
•	 Aantal	uitgiften:		 	 	 	 	 26
•	 Gemiddeld	aantal	gezinnen:		 	 	 90
•	 Aantal	uitgestroomde	gezinnen:		 	 	 48
•	 Gemiddeld	aantal	monden:		 	 	 277	
•	 Aantal	kinderen	t/m	17	jaar:		 	 	 78
•	 Bijkoop:		 	 	 	 	 	 17.000	euro
•	 Gemiddeld	aantal	producten	per	pakket:		 26	
•	 Verstrekte	consumenteneenheden:		 	 60840	
•	 Aantal	vrijwilligers:		 	 	 	 	 35
•	 Aantal	uren	inzet	vrijwilligers:		 	 	 2990	

Producten voor in de voedselpakketten

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 
met gemeente Weststellingwerf
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Begroting Voedselbank 2021-2023
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Verklaring gebruikte afkortingen

RDC Fryslân   Regionaal Distributie Centrum
ROP   Regionaal Overleg Platform 
VBN   Voedselbanken Nederland


