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Voorwoord 
 

Dit jaarverslag van de Voedselbank Westerkwartier is het tweede jaarverslag na de start in 
2013. Op 22 maart 2013 werd door een uitermate gemotiveerde kleine groep vrijwilligers met 
behulp van startsubsidies van de gemeenten Grootegast en Marum de Voedselbank 
Grootegast Marum opgericht. Er kwam een depot, tevens uitgiftepunt in Grootegast en een 
uitgiftepunt in Marum. Met de belangeloze inzet van een groeiende groep vrijwilligers is op 
een adequate wijze inhoud gegeven aan het verstrekken van voedselpakketten en het vorm 
geven aan de praktische en bestuurlijke organisatie. 
 
In 2014 heeft de gemeente Zuidhorn zich met een financiële bijdrage aangesloten bij de 
Voedselbank Grootegast en Marum en is er een derde uitgiftepunt in Zuidhorn gekomen. 
In 2014 bleek de toestroom van aanmelders gestaag te groeien. De grootste zorg was of er 
voldoende voedsel zou zijn om volwaardige voedselpakketten te kunnen maken. Dat is 
gelukt. Met daarbij aandacht voor de schijf van vijf om gezond en verantwoord te kunnen 
eten. Verder werkten we in 2014 aan het bestendigen van de werkwijze. Veel aandacht is het 
afgelopen jaar besteed aan het aspect van voedselveiligheid en de daarbij behorende 
procedures. 
 
Er waren meerdere belangrijke publieke hoogtepunten in het jaar: in april werd de aansluiting 
van Zuidhorn een feit, in oktober hielden we een open dag en werd de nieuwe naam bekend 
gemaakt: Voedselbank Westerkwartier. We ontvingen een aantal bijzondere donaties, 
waarmee onder meer kinderen uit armoedegezinnen iets voor zichzelf konden kopen bij een 
viertal regionale winkels.  De actie van de regionale omroepen in december leverde onze 
Voedselbank ook het nodige op aan houdbare producten. 
 
De Voedselbank Westerkwartier kon in het afgelopen jaar goed functioneren dankzij 
particuliere donateurs, het bedrijfsleven waaronder veel winkelbedrijven, de steun van de ons 
omringende Voedselbanken en heel veel enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers. 
Onze Voedselbank voelt zich vanaf het begin gedragen door de samenleving in het 
Westerkwartier. Een goede inbedding is een krachtig middel om dit werk te kunnen 
uitvoeren. Dankzij deze inzet van betrokken vrijwilligers en deze bereidheid van particulieren 
en bedrijven om armoede te bestrijden en verspilling van voedsel te voorkomen, kunnen we 
dit werk voortzetten. 
 
Namens het bestuur van de Voedselbank Westerkwartier, 
 
 
Jan Oomkes, 
Voorzitter 
 
 
18 februari 2015 
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Armoede in Nederland  
 
Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, spreken we ook in ons land 
over armoede. Tegen het licht van de wereldcijfers is dat relatieve armoede. Of iemand arm 
is hangt af van wat er in de eigen samenleving (als geheel) als onontbeerlijk wordt ervaren. 
In Nederland gebruiken twee verschillende berekeningen als maatstaf voor armoede. Ten 
eerste de lage-inkomensgrens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in relatie 
met koopkracht. Ten tweede de budgetgrens van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) die 
uitgaat van minimaal noodzakelijke uitgaven voor basisbehoeften en sociale participatie. 
 
In  2013 nam de armoede onder alle risicogroepen, net als in 2011 en 2012, in Nederland 
nog toe volgens de gegevens uit het “Armoedesignalement 2014” van het CBS en het SCP. 
In 2013 lijkt de piek in de armoedeproblematiek te zijn bereikt: ramingen wijzen op een lichte 
daling van de armoede in 2014 en 2015. Naar verwachting leven er in 2015 circa 544.000 
huishoudens in armoede. De toegenomen armoedeproblematiek is een gevolg van de 
economische crisis. Hierdoor liep de werkloosheid tot medio 2013 fors op en was er opnieuw 
koopkrachtverlies. 
Wat opvalt is het volgende: 

 Er zijn 400.000 arme kinderen, 768.000 niet-gepensioneerden en 87.000 arme 65-
plussers in Nederland 

 726.000 huishoudens (10,3%) is arm en moet rondkomen van een inkomen onder de 
lage-inkomensgrens. Ruim 190.000 huishoudens gedurende meer dan vier jaar. Ruim de 
helft hiervan is aangewezen op een bijstandsuitkering 

 Het meest kwetsbaar zijn alleenstaande moeders met minderjarige kinderen. 25% van 
deze gezinnen zijn arm.11,9% van de minderjarigen leeft in een arm huishouden. 
Allochtonen hebben drie maal zoveel kans op armoede. De meeste huishoudens onder 
de armoedegrens wonen in de grote steden. In de stad Groningen heeft 16,3% van de 
huishoudens een laag inkomen. 

 Werkenden in loondienst zijn niet vaak arm (3%), maar zelfstandigen (waaronder 
ZZP’ers) hebben wel een bovengemiddeld armoederisico (13%). Bijna de helft van de 
werkende armen was zelfstandige. 
 

Armoede wordt vaak beschouwd als een tekort aan financiële middelen, maar armoede heeft 
veel meer dimensies. Minstens zo belangrijk zijn de sociale en culturele aspecten van 
armoede zoals eenzaamheid en uitsluiting.  

 
 

Armoede in het Westerkwartier  

 
In Groningen groeien relatief meer kinderen op in armoede t.o.v. Nederland. De meeste 
armoede volgens gegevens van het Sociaal Planbureau Groningen is in Noord en Oost 
Groningen, in Hoogezand-Sappemeer en in de stad Groningen. Minderjarige kinderen zijn de 
meest kwetsbare groep voor armoede, en met name de <12 jarigen. 
 
Kijken we naar het Westerkwartier dan laten onderstaande grafieken van het Sociaal 
Planbureau Groningen zien er in het Westerkwartier minder huishoudens zijn met een 
bijstandsuitkering dan in andere Groningse regio’s. Het percentage ligt ook lager dan het 
landelijk gemiddelde.  
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Het meest kwetsbaar zijn alleenstaande moeders met minderjarige kinderen. De 
percentages lopen in het Westerkwartier uiteen. Het percentage eenoudergezinnen in de 
gemeenten Zuidhorn en Grootegast ligt onder het provinciale en landelijke gemiddelde.  
Het percentage eenoudergezinnen in Marum ligt ruim boven het provinciale gemiddelde.  
Het percentage is zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. 
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1. Ontwikkelingen Voedselbank Westerkwartier  in 2014 
 
1.1.  Doel en maatschappelijke waarde 

 
De Stichting Voedselbank Westerkwartier (voorheen Stichting Voedselbank Grootegast 
en Marum) opende in oktober 2013 haar deuren met als doelstelling om mensen uit de 
eigen regio die zeer moeilijk kunnen rondkomen tijdelijk noodhulp te bieden. Vrijwilligers 
zamelen daarvoor voedsel in van bedrijven en particulieren. Want dat is de andere 
doelstelling van de voedselbank: het tegengaan van voedselverspilling! 
 
Voedselpakketten worden uitgedeeld aan huishoudens die een beroep doen op de 
Voedselbank omdat in de eerste levensbehoeften niet (langer) kan worden voorzien. Om 
te bepalen wie daarvoor in aanmerking komt vindt er een financiële screening plaats op 
basis van vastgestelde normen door Voedselbanken Nederland. Voedselpakketten 
voldoen daarnaast zoveel mogelijk aan de schijf van vijf.   
 
De  kracht van onze Voedselbank is dat deze onafhankelijk is en is niet politiek of 
religieus gebonden. Iedereen kan een beroep op de Voedselbank doen. In het bijzonder 
schenken we daarbij aandacht aan kinderen. De Voedselbank draagt daarnaast bij aan 
het voorkomen van verspilling van voedsel. Doordat voedseloverschotten alsnog gebruikt 
worden, wordt CO2 uitstoot voorkomen, helpen bedrijven de allerarmsten en sparen zij 
vernietigingskosten uit. Tot slot biedt de Voedselbank aan veel vrijwilligers uit de lokale 
gemeenschap de mogelijkheid zich voor elkaar in te zetten. 
 
De Stichting is aangesloten bij Voedselbanken Nederland, de landelijke 
koepelorganisatie waarbij op dit moment bijna 160 voedselbanken zijn aangesloten.  
De koepelorganisatie heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun 
kerntaken. Voedsel dat regionaal of landelijk wordt geworven, gaat via acht 
distributiecentra naar de aangesloten lokale voedselbanken. De Voedselbank 
Westerkwartier haalt het voedsel op bij de Stadse Voedselbank in Groningen. Dit voedsel 
is afkomstig van het distributiecentrum in Meppel. 
 
Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers onbetaald uitgevoerd, zowel de 
aanmelding en screening, de voedselverwerving, het gehele logistieke proces, de 
administratie, de financiën, de sponsoring van voedsel en geld, de PR activiteiten en 
bestuurlijke activiteiten. De Stichting streeft er naar de kosten van de bedrijfsvoering zo 
laag mogelijk te houden en deze zoveel mogelijk te kunnen dekken uit donaties van 
particulieren, sponsoring van bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 

1.2.  Aansluiting Zuidhorn 
 

De belangrijkste ontwikkeling in 2014 was 
de aansluiting van de gemeente Zuidhorn 
bij de Voedselbank. De aanleiding daartoe 
was dat een aanzienlijk aantal inwoners uit 
de gemeente Zuidhorn gebruik maakten 
van de Voedselbank Grootegast en 
Zuidhorn. In de gemeente Zuidhorn was al 
een aantal jaren een bewogen groepje 
mensen bezig om voedsel in te zamelen bij 
de plaatselijke kerken ter aanvulling van de 
Voedselbank te Leek. Dit particuliere 
initiatief wordt nu beloond met een 
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inmiddels breed maatschappelijk draagvlak en politieke steun in de gemeente Zuidhorn. 
Een aansluiting bij de Voedselbank Grootegast en Marum lag dan ook voor de hand.  
Op 24 april 2014 werd een nieuwe uitgiftepunt in het gebouw Avalon officieel geopend 
door wethouder Nederveen en konden er vanaf die datum wekelijks voedselpakketten 
verstrekt worden. 
 
Door de aansluiting van Zuidhorn werd een naamswijziging voorbereid en tijdens de 
open dag op 18 oktober 2014 werd deze gelanceerd. Hierover meer bij het onderwerp 
PR. 
 

 
1.3. Ontwikkelingen in het bestuur 

 
Het bestuur van de Stichting bestaat formeel op 31-12-2014 uit zeven personen en een 
adviseur. Drie van hen hebben een statutaire functie als voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Aan het eind van het verslagjaar is het bestuur samengesteld zoals 
hieronder is vermeld. Gedurende 2014 hebben zich in het bestuur de volgende 
wijzigingen voorgedaan. Jose Buijvoets heeft haar rol als bestuurslid ingeruild voor een 
rol als coördinator voedselverwerving. In juni is Jan Oomkes als eerste bestuurslid uit de 
gemeente Zuidhorn toegetreden tot het bestuur. Vanwege privéomstandigheden werd 
het voorzitterschap van Trija Fleer - Niks in het laatste kwartaal tijdelijk waargenomen 
door Hettie Zeilemaker. In de laatste vergadering van 2014 is besloten dat Roel 
Kloosterman aftreedt vanwege zijn noodzakelijke inzet in zijn eigen bedrijf. Jan Oomkes 
neemt het voorzitterschap voorlopig voor een jaar over van Trija Fleer - Niks en op dit 
moment (februari 2015) zijn inmiddels twee nieuwe bestuursleden gevonden die 
toetreden tot het bestuur. Jan Sennema uit Zuidhorn zal zich bezig gaan houden met de 
voedselverwerving en Imkje Bergsma-Bijstra, eveneens uit Zuidhorn, richt haar aandacht 
op het vrijwilligerbeleid. 
 

Bestuursleden per 31-12-2014 Portefeuille  

Trija Fleer – Niks, voorzitter Algemene zaken, administratie 

Hettie Zeilemaker, secretaris, 
waarnemend voorzitter 

Algemene zaken, vrijwilligersbeheer 

Jan Heijne, penningmeester Financiën 

Willy Jansen Baltink, lid PR en communicatie 

Jan Oomkes, lid Voedselverwerving 

Roel Kloosterman, lid Depot, Uitgifte, Vervoer, Facilitair 

Kirsten van Genne, lid Aanmelding en screening 

Melle Godlieb, adviseur  

 
 
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2014. Daarnaast zijn er op provinciaal niveau 
(Groningen) twee overleg- en afstemmingsbijeenkomsten bijgewoond. Er is éénmaal een 
regionale vergadering bijgewoond (Regio Noord-Oost) en eenmaal een landelijke 
vergadering bezocht (Voedselbanken Nederland). 
 
Met de gemeente Grootegast heeft op hun verzoek een beleidsoverleg plaatsgevonden. 
In 2015 moet blijken hoe eventueel beleidsoverleg met alle drie gemeenten het beste 
vorm kan krijgen.  
 
Op incidentele basis is er overleg geweest met andere organisaties zoals de 
vrijwilligerscentrale, Humanitas, Leergeld en andere welzijnsorganisaties.  
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1.4.  Ontwikkelingen bij de vrijwilligers  
 

In 2014 werkten er gemiddeld 100 vrijwilligers bij de Voedselbank, oproepvrijwilligers 
voor winkelacties inbegrepen. Een vaste kern van vrijwilligers is actief in het depot als 
depotmedewerker, administratief medewerker, chauffeur en, bij de uitgiftepunten, als 
gastvrouw. Zij vormen het kloppend hart van de voedselorganisatie. De Voedselbank 
werkt daarnaast met een team screeners en een team PR/Voedselverwerving. Het totaal 
aantal vrijwilligers is weliswaar omvangrijk maar nog niet goed in balans in 2014. Niet alle 
rollen konden voldoende ingevuld worden. Met name was er een tekort aan PR 
vrijwilligers en (oproep)vrijwilligers voor winkelacties. Vrijwilligers uit de gemeente 
Zuidhorn zijn in de loop van 2014 toegevoegd aan de verschillende teams. In 2015 zullen 
er structureel informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen die 
belangstelling tonen voor vrijwilligerswerk bij onze Voedselbank. 
 
Met de Zijlen, een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke beperking, werd een overeenkomst afgesloten dat een aantal cliënten als 
vrijwilliger geplaatst kunnen worden op het depot en in het vervoer. 
 
Voor screeners, gastvrouwen en vrijwilligers voor winkelacties werden er 
scholingsbijeenkomsten gehouden om hen voor te bereiden op hun taak en werden er 
evaluaties gehouden. Daarnaast volgden 28 vrijwilligers een cursus op het gebied van 
voedselveiligheid en hygiëne (HACCP). In 2015 zullen er scholingsbijeenkomsten 
georganiseerd worden o.a. over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en conflicten.  
 
Aan het begin van 2014 werd door enkele vrijwilligers een gezellige avond voor 
vrijwilligers georganiseerd. De avond werd opgeluisterd met muziek en cabaret. 
Het voornemen een tweede bijeenkomst later in 2014 te organiseren vond geen 
doorgang door uitval in het bestuur. 
 
Er werd medio 2014 een interne nieuwsbrief voor vrijwilligers verspreid. Door het tekort 
aan vrijwilligers op het gebied van PR en Communicatie kon echter niet voorzien worden 
in een structurele opzet. 
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2. Aanmelding en screening 
 
De aanmeldingen vinden plaats via de website www.voedselbankwesterkwartier.nl 
Landelijke toekenningscriteria, vastgesteld door Voedselbanken Nederland, zijn voor de  
screeners bepalend of iemand in aanmerking komt voor het krijgen van een voedselpakket.  
De duur van de periode dat iemand gebruik kan maken van de voedselbank is in principe 
beperkt tot maximaal drie jaar. In het screeningsteam zitten mensen met een 
beroepsachtergrond in zorg en welzijn.  
 
 

2.1. De aanmeldingen over 2014 
 
Per 31 december 2014 is het aantal huishoudens dat klant is van de Voedselbank 
Westerkwartier 81. Er worden dito voedselpakketten uitgedeeld. Onderverdeeld in pakketten 
en gemeenten geeft dit het volgende beeld op peildatum 
 
Gemeente 
31-12-2014 

Totaal aantal 
pakketten 

Pakket A 
(1 persoon) 

Pakket B 
( 2 personen) 

Pakket C 
(meerdere 
personen) 

Totaal aantal 
kinderen 

Marum 32 14 5 13 31 

Grootegast 23 7 5 11 28 

Zuidhorn 26 14 3 9 25 

Totaal 81 35 13 33 84 

 
In vergelijking met het eind van het eerste jaar (zie onderstaande grafiek) is een gestage 
groei te zien. Dit is verklaarbaar doordat inwoners de weg naar de Voedselbank weten te 
vinden met name ook uit de gemeente Zuidhorn. Opvallend is dat het aantal pakketten in 
Marum in vergelijking met Grootegast fors is toegenomen. 
 
Gemeente 
22-12-2013 

Totaal aantal 
pakketten 

Pakket A 
(1 persoon) 

Pakket B 
( 2 personen) 

Pakket C 
(meerdere 
personen) 

Totaal aantal 
kinderen 

Marum 20 9 1 10 21 

Grootegast 16 3 3 10 25 

Zuidhorn 13 9 2 2 5 

Totaal 49 21 6 22 51 

 
 
Binnen de Voedselbank is aandacht voor het zorgvuldig omgaan met cliëntgebonden 
gegevens. Gegevens worden zoveel mogelijk afgeschermd. 
 
 

2.1. Klachten 
 
Het bestuur heeft een zestal klachten ontvangen van cliënten. Drie klachten betrof de grootte 
van het pakket (vond cliënt te klein) en één klacht betrof de kwaliteit van het voedsel. Twee 
andere klacht hadden betrekking op bejegening door een vrijwilliger. De klachten zijn door 
het bestuur met de klagers besproken en naar tevredenheid afgesloten. 
 

http://www.voedselbankwesterkwartier.nl/
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3. Voedselverwerving, -voorraadbeheer en uitgifte 
 
 

3.1. Voedselverwerving 
 
De Voedselbank Westerkwartier is aangesloten bij de landelijke 
organisatie Voedselbanken Nederland. Via het distributiecentrum 
in Meppel word “landelijk” voedsel, meestal voedsel van 
landelijke supermarktketens, aangeleverd bij de Stadse 
Voedselbank in Groningen. Eind 2014 geeft onze voedselbank 
ongeveer 80 pakketten uit. Per pakket komen minimaal vijf 
producten per pakket van de landelijke keten. Het overige 
voedsel komt van regionale bedrijven en is het resultaat van 
diverse inzamelingsacties. Winkelacties zijn onontbeerlijk om de 
gewenste voorraad op peil te houden. Door de actie van RTV 
Noord in december werd de voorraad, net zoals het jaar ervoor, 
heel goed aangevuld.  
 
Een bescheiden bijdrage in verse groente werd geleverd door 
het beheren van een eigen moestuin, gelegen op de locatie van 
de Sluis, een dagbestedingplek van de Zijlen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de 
belasting voor enkele vrijwilligers te hoog bleek. In 2015 wordt gekeken of en hoe het project 
voorgezet kan worden.  
 
 

Ook een school in Kornhorn heeft mee 
gewerkt om aardappels voor de 
Voedselbank te rooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.   Voorraadbeheer 
 
Depotmedewerkers zorgen voor een verantwoorde opslag van alle niet bederfelijke 
artikelen, gerangschikt op datum en vullen de kratten vlak voor de uitgiftedag. Van alle 
artikelen die binnenkomen wordt administratie bijgehouden waarbij de THT-datum in de 
gaten wordt gehouden. Deze datum kan beschouwd worden als de “garantiedatum van de 
fabrikant”. Daarna zijn de artikelen nog prima houdbaar, maar onze Voedselbank is dan zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit. 
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3.3. Uitgifte 
 
De Voedselbank Westerkwartier deelt iedere donderdagmorgen voedselpakketten uit op de 
uitgiftepunten in het depot (Grootegast), ’t Marheem (Marum) en Avalon (Zuidhorn). De 
medewerkers van het depot zorgen voor het vullen van de kratten voor de uitgifte.  
 

 
Depot en uitgiftepunt Grootegast   uitgiftepunt Marum   uitgiftepunt Zuidhorn 

 
 

3.4  Faciliteiten  
 
Bereikbaarheid 
De receptie en het depot van de Voedselbank is gedurende de hele werkweek geopend van 
9.00 tot 12.00 uur. Een vast team vrijwilligers verzorgt de baliefunctie. Op donderdag, de dag 
van de uitgiftes, is het depot voor publiek gesloten maar wel telefonisch bereikbaar. 

 
Huisvesting en vervoer 
Het depot van 125m2 biedt voldoende ruimte voor opslag. De naastgelegen kantoor- en 
kantineruimte biedt ook voldoende mogelijkheden voor een receptie, administratie en 
kantine. Inmiddels heeft de verhuurder extra kantoorruimte ter beschikking gesteld voor 
overleg. Ook de uitgiftepunten in Marum en Zuidhorn, waar ook de welzijnsorganisaties zijn 
gehuisvest, voldoen aan de wensen.  
 
Door het koelen en invriezen van voedsel zijn de energielasten relatief hoog. Daarom werd in 
2014 geïnvesteerd in (tweedehands) zonnepanelen om vaste lasten zo laag mogelijk te 
houden.  
 
Met de uitbreiding van het werkgebied met de gemeente Zuidhorn was een investering in 
een betere koelauto nodig. Er moesten immers meer kilometers worden gereden. Door de 
start- of instapsubsidie van de gemeente Zuidhorn werd een ruimere, jongere, tweedehands 
koelauto aangeschaft en werden er intern instructies gegeven over het rijden met de bus. De 
oude bus is nog wel in gebruik maar is niet meer in goede staat. Het bestuur overweegt om, 
naast de koelauto, in 2015 een tweede gebruikte niet gekoelde bestelauto aan te schaffen.  
 
ICT 
De Voedselbank Westerkwartier beschikt over een website voor informatie en aanmeldingen. 
Het beheer van de website is nog niet goed geregeld. Het aangeschafte 
cliëntregistratiesysteem dat het gehele administratieve proces van aanmelden tot beëindigen 
zou moeten ondersteunen, heeft helaas niet gewerkt zoals bedoeld. Ook mogelijkheden van 
online doneren zijn niet gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de facilitaire 
portefeuille door noodgedwongen afwezigheid van betreffend bestuurslid te weinig is 
gecoördineerd. In 2015 zal er geïnvesteerd moeten worden in automatisering. De ICT 
portefeuille is voorlopig belegd bij een ander bestuurslid.  
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Voedselveilig werken 
Eind 2013 kon een grotere koelcel aangeschaft 
worden dankzij een bijdrage van het Oranjefonds. In 
2014 werd ook een grotere vriescel aangeschaft. 
Door beide investeringen kan een goede 
“koudeketen” worden geborgd. Dat laatste houdt in 
dat alle versproducten vanaf het moment van 
inzamelen tot het moment waarop de cliënt de 
artikelen meeneemt op een temperatuur van  onder 7 
graden moeten blijven.  
 
In 2014 heeft onze Voedselbank meegedaan aan het landelijk project Waarborging Voedsel 
Veiligheid  en hielden we ons aan het Handboek Voedselveiligheid gebaseerd op de CBL 
Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten 

om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedselveilig 
gewerkt wordt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle 
aangesloten voedselbanken volgens de richtlijnen van dit 
handboek te werk gaan en gecertificeerd worden. In 
2014 heeft bij onze Voedselbank een nulmeting 
plaatsgevonden en werden enkele verbeteringen 
doorgevoerd. Vrijwilligers werd een cursus aangeboden 
op het gebied van HACCP. Naar verwachting zullen we 
in de eerste helft van 2015 gecertificeerd worden. 
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4.  PR en communicatie 
 

De Voedselbank Westerkwartier is door diverse acties en media aandacht in onze regio 
voldoende bekend. Inwoners die noodgedwongen een beroep moeten doen op de 
Voedselbank weten ons inmiddels te vinden. Door de acties van de regionale omroepen 
rondom de Kerst is de aandacht op zulke momenten zelfs overweldigend. 

Incidenteel 
In 2014 zijn er drie incidentele evenementen geweest. Ten eerste was dat de opening van 
het uitgiftepunt in Zuidhorn op 24 april 2014. Om bekendheid in Zuidhorn te vergroten stond 
de Voedselbank op de jaarmarkt in Zuidhorn op 4 oktober 2014. 

Ten tweede hielden we een Open Dag op 18 oktober 2014 ter viering van het 1 jarig bestaan 
van de Voedselbank. Tijdens de Open Dag werd de nieuwe naam onthuld: niet langer 
Voedselbank Grootegast en Marum (en Zuidhorn) maar Voedselbank Westerkwartier. Ook 
werd ook een promotievideo van onze Voedselbank getoond. De video werd geschonken 
aan de Voedselbank door de maker ervan, Wobbe Gorter. 

 

 
Tot slot vroeg de actie van de regionale omroepen “Samen voor de Voedselbank” om een 
grote inzet, met name van de werkgroep PR en Communicatie. De actie werd gehouden van 
8 t/m 19 december en was er op gericht voedsel in te zamelen. 

De Voedselbank reed met een Jan 
Plezier-wagen door de gemeenten 
Grootegast, Marum en Zuidhorn om 
levensmiddelen van inwoners in 
ontvangst te nemen. 
Tijdens de rondrit werden de 
inzamelaars vergezeld door 
verhalenvertellers, enkele muzikanten, 
een fotograaf en fruitige 
gastdames/heren.  
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Rondom de feestdagen werden ook spontane acties gehouden zoals door een groep gamers 
uit Kommerzijl die van de opbrengst van hun evenement (24 uur gamen) producten kochten 
voor de Voedselbank. 

  

Structureel 
De winkelacties zijn nodig om de voedselvoorraad op peil te houden. Er zijn 7 winkelacties 
gehouden in 2014. Een probleem is om voldoende vrijwilligers te vinden voor deze acties. 

Regelmatig ontvingen we verzoeken om een (werk)bezoek aan de Voedselbank. We 
ontvingen ondermeer scholen, een verzorgingstehuis, kerken en politieke partijen. 

Tot slot richtten de PR activiteiten zich in 2014 ook 
op het werven van particuliere donaties om de 
kosten te kunnen dekken. Door de Open Dag en de 
RTV Noord- actie kwamen er met name in het laatste 
kwartaal veel kleine en grote donaties binnen. Ter 
viering van het 45 jarig bestaan van zijn 
architectenbureau bood op 25 oktober jl. Doede 
Cruiming een cheque van 15.000 euro  aan de 
Voedselbank Westerkwartier. Ook Stichting Leergeld 
kon zich verheugen op een donatie van 10.000 euro.  
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5. Aandachtspunten voor 2015 
 
Nu de aansluiting van de gemeente Zuidhorn is gerealiseerd en is gebleken dat er over 2014 
voldoende financiële middelen zijn binnen gekomen om kosten te kunnen dekken, kan de 
aandacht zich meer richten op het agenderen van armoede en verspilling. In 2014 heeft dit 
nog onvoldoende aandacht kunnen krijgen. Verder wordt er in het kader van welzijn ingezet 
op het uitbreiden van de samenwerking met welzijnsorganisaties. 
 
Ook de interne communicatie met vrijwilligers vraagt in 2015 om extra aandacht. 
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6. Financieel overzicht 2014 
 

Het financieel overzicht heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.  
Het overzicht is samengesteld aan de hand van de bank- en  
kasadministratie. 
 
 

 

         Balans per 31-12-2014 
      

         Activa 
        Materiële vaste activa  

      Bestelbus 
     

1.335 
 Inventaris  

     
7.523 

 Computers/software 
    

683 
 

        
9.541 

Vorderingen 
       Rente sparen 
     

122 
 Vooruitbetaalde kosten 

    
1.879 

 

        
2.001 

Liquide middelen 
       Bank  

      
4.848 

 Spaarrekening 
     

36.002 
 Kas 

      
357 

 

        
41.207 

Totaal activazijde  
      

52.749 

         Passiva 
        Bestemmingsreserve 

    
21.487 

 

        
21.487 

Voorziening 
       Investeringsreserve 
     

30.000 
 

        
30.000 

Kortlopende schulden 
      Overige schulden 

     
1.262 

 

        
1.262 

Totaal passivazijde  
      

52.749 
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Baten en lasten 2014 
      Baten 

        Bijdragen gemeenten 
    

5.250 
 Giften en donaties 

     
24.834 

 Voedselbank Nederland 
    

1.800 
 Totaal baten 

      
31.884 

Lasten 
        Verwerving voedsel 

       Voedselbank  
    

734 
  Vers voedsel 

    
668 

  

       
1.402 

 Huisvestingskosten 
       Huur pand Grootegast 

   
7.350 

  Huur pand Zuidhorn 
    

925 
  Energie Grootegast 

    
3.651 

  

       
11.926 

 Vervoerskosten 
       Brandstof  
    

2.008 
  Onderhoud 

    
1.833 

  Wegenbelasting 
    

1.536 
  

       
5.377 

 Inventaris 
       Onderhoud 
    

1.197 
  

       
1.197 

 Overige kosten 
       Telefoon en internet 

   
593 

  Kantoorkosten 
    

253 
  Porti 

     
175 

  Verzekeringen 
    

823 
  Vergaderkosten 

    
147 

  Promotiekosten 
    

533 
  Keuken/kantine 

    
132 

  Diversen 
     

246 
  

       
2.902 

 Renten 
        Bank 
     

202 
  Sparen 

     
-122 

  

       
80 

 Afschrijvingen 
       Inventaris 
    

1.467 
  Computer/software 

    
200 

  

       
1.667 

 Totaal lasten 
      

24.551 

Toevoeging bestemmingsreserve 
    

7.333 

Overschot 
      

0 
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Toelichting op de balans per 31 december 2014 
    

     
Aanschaf 01-01-14 Afschr. 31-12-14 

Bestelbus 
       Mercedes, koelbus 
   

1.335 
 

0 1.335 

     
1.335 

 
0 1.335 

Op de aanschafwaarde is een bijdrage van € 15.000 
    in mindering gebracht. 

      Inventaris 
       Palletstellingen 
    

1.365 300 1.065 

Lichtstraat 
    

961 210 751 

Agregaat 
     

1.646 350 1.296 

Tijdschakelaar 
    

646 140 506 

Zonnepanelen 
   

4.000 
 

467 3.532 

Koelcel 
    

373 
  

373 

     
4.373 4.618 1.467 7.523 

Op de aanschafwaarde van de koelcel is een bijdrage 
    van € 7.000 in mindering gebracht. 

     Computer/software 
      Software  

     
883 200 683 

      
883 200 683 

Vorderingen 
       Nog te ontvangen rente spaarrekening 

    
122 

Vooruitbetaalde wegenbelasting 
   

398 
 Vooruitbetaalde verzekeringen 

   
581 

 Vooruitbetaalde huur 
    

600 
 Vooruitbetaalde energie 

    
300 

 

        
1.879 

        
2.001 

Investeringsreserve 
       Bedrijfsauto 
     

12.500 
 Automatisering  

     
3.000 

 Voedselveiligheid 
     

2.500 
 Overige investeringen 

    
12.000 

 

        
30.000 

Overige schulden 
       Huur pand Zuidhorn 
     

925 
 Voedselbank Groningen 

    
198 

 Brandstof auto 
     

77 
 Rente bank  

     
62 

 

        
1.262 

 
 

Toelichting baten 2014 
      

     
2013 

 
2014 

 Giften en donaties 
       Gemeente Grootegast  

  
2.250 

 
1.500 

 Gemeente  Marum 
   

2.250 
 

1.500 
 Gemeente Zuidhorn 

    
2.250 

 

      
4.500 

 
5.250 

Kerken  
    

7.619 
 

9.930 
 Instellingen 

   
1.887 

 
765 

 Particulieren 
   

3.341 
 

5.608 
 Bedrijven 

     
4.935 

 Overigen 
    

6.206 
 

3.596 
 

      
19.053 

 
24.834 

Voedselbank Nederland 
    

1.800 
 

        
1.800 

 


