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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Alweer het elfde nadat Weststellingwerf als een van de laatste 
Friese gemeente een voedselbank kreeg. Terugkijkend vind ik het nog steeds bijzonder dat een aan-
tal jonge vrouwen uit onze gemeente en actief binnen onze buren van World Servants met het idee 
kwamen. Ze hadden zich al verdienstelijk gemaakt voor de armoede ver buiten onze landsgrenzen 
maar ontdekten via de kerk dat mensen ook in onze naaste omgeving het door uiteenlopende oorza-
ken soms erg lastig hadden de eindjes aan elkaar te knopen en wel wat hulp konden gebruiken. Na 
de oprichtingsvergadering in de Rank onder leiding van onze eerste voorzitter Tineke Munniksma 
werd er in het voorjaar van 2011 met vijf gezinnen in het Rode Kruis gebouw aan de Oppers gestart. 
In november van dat jaar bood dhr. Piet Kapenga ons de helpende hand met het beschikbaar stel-
len van de huidige zeer doelmatige ruimte voor de groei naar al snel vijfentwintig gezinnen. In de 
landelijke en lokale media was toen nog aanzienlijk minder begrip voor het instituut Voedselbank. 
Dat was toch niet nodig in ons welvarend landje? Inmiddels weten we wel beter met meer dan 170 
voedselbanken in heel Nederland en een professionele vrijwilligersstructuur vanuit VBN. 

 In november 2021 hadden we met een koffiemorgen graag op bescheiden wijze even stilgestaan 
bij tien jaar voedselbank op deze locatie. Maar het coronavirus trad ook toen op als spelbreker. Het 
is altijd goed om op zulke momenten even terug en vooruit te kijken. Daarom waag ik paar een be-
scheiden poging op deze plaats. 

• Zo tikten we in dit decennium één keer met 99 klanten bijna de honderd aan. 
• Moest er bij de Raad ingesproken worden om de politiek te overtuigen van (inmiddels   
  structurele) ondersteuning. 
• Had het samengaan van alle Friese voedselbank in het Regionaal Overleg Platform Fryslân   
 heel wat voeten in de aarde. 
• Ontwikkelde VBN zich in Houten tot een zeer professionele vrijwilligers- organisatie met   
 een eigen kantoor. 
• Vereerde CvdK dhr. Brok ons met een werkbezoek na zijn benoeming. 
• Was de aanschaf van eigen vervoer vanwege de onderschatte kosten maar van korte duur  
  maar hielp onze tweede voorzitter Don van der Vat via garage Ruinemans ons echter aan   
 een uitstekend alternatief en bij zijn verhuizing aan een nieuwe voorzitter in de persoon van  
 Willem Feenstra. 
• Levert bakkerij Vliegendehond ons al die jaren wekelijks een grote partij brood. 
• Zorgden toenemende support en geringe exploitatielasten ervoor dat onze bijkoop in al die  
 jaren verviervoudigde.
• Telt de compacte groep van gedreven en enthousiaste vrijwilligers nog velen van het   
 eerste uur, al ontvielen ons recent vrij onverwacht in korte tijd helaas Wilna Bekhof, Jan ter  
 Horst en Piet Nell. 

Vooruit kijken in de tijd is altijd lastig. Kijk maar naar de werkeloosheid en de huidige personele te-
korten, de onrust in de wereld, de lage en nu stijgende rentepercentages en de energiecrisis. Of we 
in de komende tijd doorgroeien naar honderd klanten of meer zou gezien de stijgende energielasten 
en afzwakkende economie zomaar kunnen. Bovendien zijn de criteria al een aantal malen verruimd 
om meer mensen over de drempel te helpen. Maar met je financiële zorgen loop je niet graag te 
koop. Veelal domineert schaamte. En blijven we in de toekomst tweewekelijks uitgeven? VBN ziet 
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dat graag anders evenals een soepeler screening en een uitgifte meer lijkend op het winkelconcept. 
Gaat het de landelijke en lokale voedselverwervers lukken om de dalende tendens qua aanbod door 
ander in- en verkoopbeleid vanuit de levensmiddelenbranche om te buigen? De oprichting van een 
derde Fruitbrigade en het instellen van de landelijke en lokale digitale Voorraadplank kunnen wel-
licht daaraan bijdragen. En houdt VBN in haar beleid in de toekomst wel voldoende rekening met 
de vele kleinere lokale voedselbanken in met name Noord- e n Zuid-Nederland? Slagen de geza-
menlijke Friese voedselbanken binnen het ROP er met elkaar in hun RDC in Drachten verder uit te 
bouwen en meer politieke steun binnen te halen in het kader van armoedebestrijding?

De toekomst zal het uitwijzen. Op dit moment overheerst een goed gevoel over datgene wat we 
met elkaar als vrijwilligers en bestuur met steun in natura, geld en faciliteiten vanuit diverse hoeken 
hebben kunnen betekenen voor onze klanten in de afgelopen jaren. Dankbare reacties van klanten 
die de voedselbank na een lastige periode weer vaarwel konden zeggen onderstrepen dat. 

Reint Oostra secretaris 

Donaties van Speelweek WolvegaVakantietasjes verzorgt door 
PKN-jeugd Wolvega
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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 
BIC:     RABONL2U

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, Egbert Kanis 
Vormgeving:    Debora Elzinga-De Ruiter 
Beheer website:   Gerrit Jan en Femmy Prakken

Product van de maand-inzameling door kerken in Wolvega
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Een bijzonder jaar in beeld

Bij het opmaken van dit algemene gedeelte voor het jaarverslag kijken we met gemengde gevoe-
lens terug op dit coronajaar. In november 2011 vierden we op ingetogen wijze de intrek in dit pand 
aan de achterkant van de Industrieweg 14 L, dat dhr. Piet Kapenga onder zeer gunstige voorwaar-
den voor ons realiseerde. Een gebaar waarvoor we hem nog steeds erg dankbaar zijn. Een doelma-
tige plek waar we op prima wijze onze missie kunnen vervullen: tweewekelijks een voedselpakket 
verstrekken aan ingezetenen die daar volgens de normen van VBN voor in aanmerking komen.  
Bovendien zijn we erg ingenomen met de prima samenwerking met onderhoudsman Wilco bij 
storingen e.d.  
                                                                                                                                                                              
In november 2021 dachten we op een koffiemorgen met elkaar enige aandacht te besteden aan 
het tienjarig bestaan op deze plek, maar corona gooide helaas roet in het eten.  Een groot deel van 
het jaar was de impact van het virus op onze werkzaamheden niet gering: Een aantal aanpassingen 
met betrekking tot het klaarmaken van de pakketten, een beperkte inzet van de vrijwilligers en een 
andere opzet van de uitgifte. Alleen in de zomermaanden was er sprake van enige versoepeling. 
Toch hebben we aan de opdracht vanuit VBN kunnen voldoen: de uitgiften moeten desnoods in 
aangepaste vorm te allen tijde doorgaan. En dat is gelukt.

Het aanbod van voedsel liep in het 2e en 3e kwartaal wel iets terug, maar daar stond een forse stij-
ging van financiële support vanuit bedrijven, kerken, maatschappelijke organisaties en particulieren 
tegenover. Daardoor konden we voor bijna €20.000,- aan basisproducten bijkopen. Hoewel VBN in 
principe geen voorstander is van bijkopen, beseft men nu ook dat we bij schaarste aan producten 
en veel support aan middelen deze weg niet moeten afsluiten. Dat daarbij de schijf van vijf als richt-
lijn geldt is voor ons min of meer vanzelfsprekend.

Het aantal gezinnen dat een beroep op de voedselbank deed fluctueerde heel sterk van bijna 100 
bij de start van het jaar naar zowaar minder dan zeventig in het najaar. VBN probeert met meer re-
clamespotjes, het inzetten van ambassadeurs en door het verruimen van de criteria meer mensen 
onder de radar te bewegen de stap te zetten. In een paginagroot artikel in de regionale media over 
tien jaar voedselbank in Weststellingwerf gaf ook een echtpaar aan dat je die stap niet zomaar zet. 
‘Je eigen boontjes zo lang mogelijk doppen, totdat het niet meer gaat.’ Om er later achter te komen 
dat je deze stap wellicht beter eerder had kunnen zetten om je zorgen te verlichten. 

De vrijwilligers waren blij toen ze medio 2021 weer meer ingezet konden worden. In diezelfde 
periode werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze vrijwilliger van het eerste 
uur Jan ter Horst. Verantwoordelijk voor een aantal van zaken in het magazijn en op de werkvloer.  
Weinig later moest ook Piet Nell door gezondheidsproblemen zijn werkzaamheden voor de voed-
selbank na meer dan tien jaar helaas beëindigen. Gelukkig deed corona verder niemand afhaken en 
was de bbq toch een moment waarop iedereen elkaar weer even kon ontmoeten.
 
Aanvankelijk werden er mede door corona veel extra producten gedoneerd aan de Voedselbank al 
zien we het overschot bij supermarkten al lange tijd teruglopen door kortingsacties om omzetverlies 
en voedselverspilling tegen te gaan. Toch wel een ontwikkeling waar VBN enerzijds begrip voor 
heeft maar die aan de andere kant voor de toekomst iedereen ook zorgen baart. Bovendien waren 
winkelacties zoals we die gewend waren in dit jaar niet mogelijk en had ook de actie Product van de 
Maand bij een aantal kerken te lijden van de coronamaatregelen. Met het instellen van een grote en 
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kleine voorraadplank probeert men landelijk en regionaal het aanbod en de verdeling beter in beeld 
te krijgen. Ook de uitbreiding van Groente- en Fruitbrigades moet zorgen voor gezondere pakketten.  
Zij zamelen AGF in bij kwekers en veilingen voor de RDC’s, die voor de verdere verdeling zorgdra-
gen. Steeds belangrijker wordt de schijf van vijf, waarbij uitgegaan wordt van 25 consumenteneen-
heden per week voor een gezin van twee personen. Een aantal dat wij echter niet halen. 

Bij de laatste audit vanuit Sensz scoorde onze voedselbank uiteindelijk een 8.9 qua voedselveiligheid 
ook al was er enige discussie over de beoordeling van de criteria met betrekking tot de werkruimte. 
We hebben er echter bewust voor gekozen zelf niet te portioneren, omdat hierbij andere eisen om 
de hoek komen kijken. Daardoor gaat het in feite louter om het bewaken van de THT datum, de 
temperatuur voor koel- en vriesproducten en de hygiënemaatregelen. In 2022 hopen we onze koe-
ling te kunnen vervangen om energie te besparen en temperatuurschommelingen te verkleinen.

Met de inzet van een vaste en betrokken groep van vrijwilligers, de huidige support in geld en na-
tura  van bedrijven, maatschappelijke instellingen, kerken, particulieren alsmede de steun vanuit de 
gemeente en de lage exploitatielasten met dank aan dhr P. Kapenga en garage Ruinemans denken 
we ook in 2022 onze missie te kunnen uitvoeren ook al zou VBN graag een wekelijkse uitgifte zien. 
Vooralsnog overwegen we vanwege de hoeveelheid voedsel, de belastbaarheid van onze vrijwil-
ligers en de wensen van onze gebruikers deze aanpassing nog niet. Komend jaar willen we eerst 
gebruiken om ons licht op te steken met betrekking tot de werkwijze bij andere lokale voedselban-
ken in de regio. 

Door het jaar heen:
• JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht ) verrast een aantal gezinnen  met een  groentenbox
• HBO student dieetkunde Jelmer Koopman loopt bij ons stage
• Radio 538 lanceert een succesvolle actie voor de voedselbanken  
• We ontvangen 726 pakken DE-koffie door de ingezamelde koffiepunten 
• Sensz beloont ons met een 8.9 qua voedselveiligheid
• In de regio wordt een kleine voorraadplank geïntroduceerd voor overtollige voorraden
• De gemeente geeft aan dat hun bijdrage een structurele subsidie wordt 
• European Aerosols gaat ons drie jaar structureel steunen 
• Jumbo biedt onze gezinnen een aantal malen de    
 ingrediënten voor een complete maaltijd aan. 
• AH Bijsterbosch doet mee aan de landelijke winkelactie   
 ‘Met een lege maag kun je niet leren. ‘ 
• Bakkerij Vliegendehond zorgt het hele jaar door letterlijk   
 voor voldoende brood op de plank voor onze gezinnen. 
• PKN-jeugd Wolvega verrast de kinderen van de Voedsel-  
 bank ook dit jaar met een zomertasje vol creatieve   
 spulletjes bij de start van de schoolvakantie. 
• Een aantal particulieren van o.a. Tuinders vereniging De  
 Scheene verrast ons in het najaar met extra verse groente.
• Fruithandelaren de Jonge, Ruitenberg en Sally voorzien ons  
 tweewekelijks van AGF
• Ondanks de corona beperkingen doneert gemeente De   
 Toevlucht elke maand een krat vol basisproducten in het  
 kader van het Product van de Maand Producten worden opgehaald en naar de 

Voedselbank gebracht
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Kengetallen

• Aantal uitgiftepunten:     2
• Aantal uitgiften:      26
• Gemiddeld aantal gezinnen:    73
• Aantal uitgestroomde gezinnen:    37
• Gemiddeld aantal monden:    277 
• Aantal kinderen t/m 17 jaar:    63
• Bijkoop:       €20.000,- 
• Gemiddeld aantal producten per pakket:  28 
• Verstrekte consumenteneenheden:   546000 
• Aantal vrijwilligers:      35
•  Aantal uren inzet vrijwilligers:    2850  

Opbrenst van de actie ‘Met een lege maag kun je niet leren’
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Balans 2021

14-04-2022

Stichting Voedselbank Wolvega

Balans

31-12-2021 01-01-2021

ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris 0 0

Liquide middelen 32.390 25.588

32.390            25.588

PASSIVA

Eigen vermogen
Vermogen 21.588 15.036
Exploitatie saldo 1.802 6.552

23.390 21.588

Voorziening 
Transportkosten 4.000 4.000

4.000 4.000

Kort vreemd vermogen
Vooruitontvangen bedragen 5.000

5.000              

32.390 25.588

1
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Resultaat 2021
14-04-2022

Stichting Voedselbank Wolvega

Resultaat 2021 2020 2019

€ € €
Baten
Giften kerkelijke en maatschappelijke instellingen 7.005 12.357 9.476
Giften bedrijven 18.354 13.310 17.345
Giften particulieren 6.206 6.460 2.622
Gift Gemeente Weststelllingwerf 5.000 5.000 5.000
Gift Voedselbanken Nederland 2.000 2.000 1.000
Eenmalige teruggave SSVF 0 2.559 0

38.565 41.686 35.443

Inkopen fruit voor kinderen 0 0 -5.000
Inkopen 0 0 -14.221
Gezond voedsel vers -14.353 -12.255 0
Gezond voedsel houdbaar -6.626 -5.424 0
Bijdrage aan de exploitatie van het RDC -1.574 -1.471 0

16.013 22.535 16.223
Kosten
Vrijwilligers / bestuurskosten 2.038 1.400 1.981
Huur / energie 10.285 10.285 10.285
Onroerendezaakbelasting 99 96 97
Afschrijvingen 87 200
Inventariskosten 268 1.514 4.120
Autokosten 278 391 522
Kantoorkosten 91 89 308
Transportkosten RDC 562 346 0
Algemene kosten 342 1.548 168

13.962 15.757 17.680

Bedrijfsresultaat 2.051 6.779 -1.458

Financiële baten en lasten
Rentebaten spaarrekening 0 1 1
Bankkosten -249 -228 -179

-249 -227 -178

Exploitatie saldo 1.802 6.552 -1.636

2
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Kasstroomoverzicht 2021
14-04-2022

Stichting Voedselbank Wolvega

Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten € €

Bedrijfsresultaat 2.051

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 2.051

Investeringen in materiële vaste activa

Bankkosten -249
Vooruitontvangen bedragen 5.000

Mutatie werkkapitaal / liquide middelen 6.802

Saldo liquide middelen per 1 januari 25.588

Saldo liquide middelen per 31 december 32.390

3
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Begroting Voedselbank 2022-2023
14-04-2022

Stichting Voedselbank Wolvega

Begroting Voedselbank 2022-2023

Kosten: 2022 2023

Inkoop basispakketten
Bijdrage aan de exploitatie van het RDC € 2.500 € 2.500
Gezond voedsel vers € 12.500 € 12.500
Gezond voedsel houdbaar € 6.000 € 6.000

Huisvesting
Huur / energie € 10.285 € 10.285
Onroerendezaakbelasting € 100 € 100

Magazijn
Onderhoud inventaris € 2.500 € 2.500

Transport
RDC € 1.000 € 1.000
Autokosten € 400 € 400

Bestuurskosten
Vrijwilligers / bestuurskosten € 2.250 € 2.250

Kantoor en organisatie
Telefoonkosten € 100 € 100
Algeme kosten € 1.150 € 1.000

Financiële baten en lasten
Bankkosten € 230 € 230

Totaal aan kosten € 39.015 € 38.865

Baten

Kerkelijke en maatschappelijke instellingen € 7.000 € 7.000
Bedrijven € 13.500 € 13.500
Particulieren € 5.000 € 5.000
Subsidie Gemeente € 5.000 € 5.000
Subsidie Voedselbank Nederland € 1.000 € 1.000

Totaal aan baten € 31.500 € 31.500

Exploitatie saldo € -7.515 € -7.365

4
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Verklaring gebruikte afkortingen

NVWA  Nederlandse Voedsel- en Warenwet Autoriteit 
RDC Fryslan   Regionaal Distributie Centrum
ROP   Regionaal Overleg Platform 
VBN   Voedselbanken Nederland
AGF   Aardappelen, Groente en  Fruit
JOGG   Jongeren Op Gezond Gewicht 


