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1. Inleiding 
 
  Eerbetoon aan alle vrijwilligers 
Duidelijke  Maar liefst 100 vrijwilligers hebben de Voedselbank Westerkwartier geholpen. 
stem  Samen zetten zij hun allerbeste beentje voor om de armsten in het Westerkwartier te 

voorzien van een voedselpakket. Dankzij 9.900 vrijwilligers in totaal zijn de 
voedselbanken in Nederland een niet-meer-weg-te-denken organisatie met een 
duidelijke stem in de samenleving.  
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2. Voorwoord 
 

  Doelstellingen gerealiseerd 
Jan Oomkes Dit jaarverslag van de Voedselbank Westerkwartier is het derde   
voorzitter jaarverslag na de start in maart 2013. Op 22 maart 2013 werd door een uitermate 

gemotiveerde kleine groep vrijwilligers met behulp van startsubsidies van de 
 gemeenten Grootegast en Marum, en een jaar later de gemeente Zuidhorn, een 
voedselbank in het Westerkwartier opgericht. Er kwam een depot, tevens uitgiftepunt 
in Grootegast en een apart uitgiftepunt in Marum en Zuidhorn. Met de belangeloze 
inzet van een grote groep vrijwilligers werd en wordt op een adequate wijze inhoud 
gegeven aan het wekelijks verantwoord verstrekken van voedselpakketten met 
daarbij aandacht voor de schijf van vijf. 

 
Vergeleken met 2014, waar nog een toestroom van aanvragen te zien was, 
handhaafde het aantal huishoudens dat gebruik maakt van voedselpakken zich in 
2015 op circa 80 huishoudens. Die stabilisatie is geen algemeen beeld in de provincie 
Groningen. We zien elders in de provincie juist een stijging. 
Belangrijke hoogtepunten in het jaar 2015 waren het behalen van het Groen 
Certificaat voedselveiligheid in juni. Dit resultaat is bereikt dankzij de inzet van onze 
vrijwilligers die veel extra werk hebben verzet om aan de eisen te voldoen. Die eisen 
hebben betrekking op onder andere hygiëne, precisie wat betreft 
temperatuurmetingen van bepaalde voedingsmiddelen, manieren van bewaren, 
opslaan en vervoer. Verder hebben we in 2015 ingezet op signalering van armoede 
en doorverwijzing. Er werd een training signalering en omgaan met armoede onder 
kinderen voor leerkrachten ontwikkeld samen met Humanitas, stichting Leergeld en 

Solidair Groningen & Drenthe.  
   

Klanten van onze voedselbank werden daar waar ze dat wilden, actief doorverwezen 
naar de hulpverlening door een team vrijwilligers.  
We zien verder dat doordat de vrijwilligersorganisatie de opbouwfase voorbij is, er 
een groeiende aandacht is voor de tweede doelstelling van de voedselbanken: het 
tegengaan van verspilling van goed voedsel. 
 
Ook ontvingen we door het jaar heen veel kleine en grote donaties waardoor de 
voedselbank aan de noodzakelijk te maken kosten van transport, huisvesting en 
energie kon blijven voldoen. Ook door de vele voedselacties van scholen, 
verenigingen, kerken, particulieren en RTV Noord hielden we de voorraad voldoende 
op peil. 
 
Onze Voedselbank voelt zich vanaf het begin sterk gedragen door de samenleving in 
het Westerkwartier. 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 
 
13 mei 2016 
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3. Kernwaarden 
 

Het waarom De Voedselbank Westerkwartier is aangesloten bij de landelijke vereniging 
Voedselbanken Nederland. De vereniging telt op dit moment meer dan 160 
voedselbanken en het aantal is nog steeds groeiende. 
Het waarom van het bestaan van voedselbanken laat zich als volgt omschrijven: 
‘In Nederland leven meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te voorzien van 
voedselpakketten. Om onze klanten van voedsel te kunnen voorzien, werken wij 
samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er 
sámen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast. 
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale 
organisaties, die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp 
moet immers altijd tijdelijk zijn.’ 
 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor het 
handelen: 
• we werken uitsluitend met vrijwilligers; 
• we verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt; 
• we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel; 
• we verstrekken uitsluitend gratis voedsel; 
• we verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk; 
• we zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’); 
• we zijn transparant in onze verantwoording. 
 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: 
• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen; 
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel. 

 
3.1  Armoede in het Westerkwartier 

 
 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 dit 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. 
 
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.  
 
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 vooral  
kinderen <12 jarigen. 
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Kijken we naar het Westerkwartier in relatie tot het gebruik van voedselpakketten 
dan valt op dat vanaf eind 2014 huishoudens uit Grootegast, Marum en Zuidhorn die 
genoodzaakt zijn een beroep te doen op voedselhulp weliswaar fluctueert, maar het 
aantal blijft schommelen  rondom 80 huishoudens. Voedselbank Westerkwartier is 
daarmee relatief een kleine Voedselbank vergeleken met andere voedselbanken in 
de Provincie Groningen. 

 
 

3.2  Voedselverspilling  
 

Cijfers van de Voedsel Monitor (rapport 2013) van de Universiteit Wageningen wijzen 
een jaarlijkse voedselverspilling uit van 89-210 kilo per persoon per jaar. Er is sprake 
van voedselverspilling, als voedsel dat voor menselijke consumptie bedoeld is, hier 
niet voor wordt gebruikt maar verdwijnt als veevoer, of vergist of gecomposteerd 
wordt. Deskundigen berekenen dat we in Nederland voedsel ter waarde van zo’n € 
4,6 miljard niet eten. De consument zelf is de grootste voedselverspiller. Nederlandse 
consumenten gooien ieder jaar voor ongeveer € 2,6 miljard aan voedsel weg. Dat is 
ruim € 155 per persoon, equivalent van ongeveer 50 kilo verspilt voedsel per persoon 
per jaar. 
Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo’n € 2 
miljard aan voedsel, inclusief halffabricaten. Voedselverspilling ontstaat ook 
verderop in de keten. Bij voorbeeld doordat supermarkten alleen maar ‘perfect’ 
voedsel accepteren. Alles wat een verkeerde vorm, grootte of kleur heeft wordt 
weggegooid. Alleen al hierdoor wordt 15% van het voedsel dat we importeren voor 
de Europese markt direct weggegooid. 
Ongeveer 14% van de boodschappen in Nederland belandt ongebruikt in de 
vuilnisbak. In de top 5 van meest verspilde producten staan (in die volgorde): zuivel, 
brood, groenten, fruit en sauzen/vetten. Uit verdere analyses blijkt die verspilling 
vooral te komen door verkeerde inschatting bij de inkoop: er wordt door de 
consument gemiddeld genomen 20% te veel in de winkel gekocht en daarna 30% te 
veel gekookt voor de avondmaaltijd. 
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4. Klanten 
 

4.1 Aanmelding en screening 
 

De aanmeldingen vinden plaats via de website www.voedselbankwesterkwartier.nl 
Landelijke toekenningscriteria, vastgesteld door Voedselbanken Nederland, zijn voor 
het team screeners leidend 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.  
 

 

4.2 Aanmeldingen over 2015 
 

Per 23 december 2015 is het aantal huishoudens dat klant is van de Voedselbank 
Westerkwartier 84. Het aantal huishoudens staat voor 320 personen, waar onder 115 
kinderen. Het aantal is iets hoger dan 2014. Er worden dito voedselpakketten 
uitgedeeld. Onderverdeeld in pakketten en gemeenten geeft dit het volgende beeld 
op  23-12-2015. 
 

Gemeente 
23-12-
2015 

Totaal aantal 
pakketten 

Pakket A 
(1 persoon) 

Pakket B 
( 2 personen) 

Pakket C 
(meerdere 
personen) 

Totaal 
aantal 
kinderen 

Marum 28 14 2 12 30 

Grootegast 35 12 5 18 54 

Zuidhorn 21 11 3 9 31 

Totaal 84 39 8 39 115 

 
In vergelijking met het eind van het tweede bestaansjaar van de voedselbank.  (zie 
onderstaande grafiek) is een geringe groei te zien. Deze groei wordt veroorzaakt door 
een aanzienlijke toename van gebruikers in Grootegast. Ook het aantal kinderen dat 
gebruik maakt van een voedselpakket is bijna verdubbeld. 
 

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 

 
 

4.3 Wegwijzer 
In de loop van 2015 werd gestart met enkele vrijwilligers die op de achtergrond bij de 
uitgifte aanwezig zijn om eventuele vragen van klanten te kunnen verwijzen. 
De meeste vragen zijn praktisch van aard en worden de klant verwezen naar 
geëigende organisaties. Mensen moeten dan zelf de stap zetten. Deze vrijwilligers 
doen niet aan hulpverlening, maar soms is een coachend gesprek onvermijdelijk.  
De vragen van klanten betroffen tweemaal financiën, tweemaal budgetbeheer, 
tweemaal opvoeding, tweemaal verwijzing naar maatschappelijk werk ziekenhuis, 

http://www.voedselbankwesterkwartier.nl/
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driemaal Stichting Leergeld, eenmaal verwijzing politie i.v.m. seksueel geweld, 
eenmaal een klacht, driemaal melding veilig wonen. 

 
4.4 Klachten 

 
Het bestuur ontving over 2015 geen klachten van klanten.  
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5. Vrijwilligers 
 

In 2015 werkten er gemiddeld 80 tot 90 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 tekort aan inzet voor de maandelijkse winkelacties 
is verbeterd t.o.v. het jaar daarvoor. In 2015 is er een informatieve bijeenkomst 
geweest voor aspirant vrijwilligers. Ook is er voor alle vrijwilligers een gezellige avond 
georganiseerd in de Dorpshuis de Vrijborg in Nuis. 
 
Vanuit de Zijlen, een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke beperking, werd de samenwerking voortgezet. Dat betekent dat een 
aantal cliënten als vrijwilliger werkzaam zijn in 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. Voor het eerst werd er In 2015 een cursus gegeven van drie 
dagdelen “Omgaan met lastig gedrag”.  
 
Het werk van onze vrijwilligers werd ook opgemerkt door het gemeentebestuur van 
Grootegast. Wij wonnen de “groeps” vrijwilligersprijs 2015. We mochten in 
november een ingelijste oorkonde in ontvangst nemen en een waardecheque van 
€ 350,-  
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6. Van voedselverwerving tot uitgifte 
 

 
Via het distributiecentrum in Meppel wordt “landelijk” voedsel, meestal voedsel van 
landelijke supermarktketens, aangeleverd bij de Stadse Voedselbank in Groningen. 
Het merendeel van het voedsel komt van regionale bedrijven en is het resultaat van 
diverse inzamelingsacties door vrijwilligers van de voedselbank en voedseldonateurs.  
En dat waren er in 2015 veel. Niet alleen hielden we bijna iedere maand een 
winkelactie bij een supermarkt in de regio, ook bedrijven en particulieren zamelden 
voedsel in. Onze koelbus rijdt op vaste tijdstippen langs supermarkten in het gebied 
om goed voedsel wat anders weggegooid wordt, op te halen. 
Een moestuin, gelegen op de locatie “de Sluis”, een dagbesteding plek van de Zijlen 
werd in 2015 niet gecontinueerd. Het leverde te weinig voedsel op gelet op de 
belastingdruk voor vrijwilligers. Er werd met andere provinciale voedselbanken eind 
2015 gesproken over meerdere moestuinen verspreid over de provincie. Dit om het 
structurele tekort aan verse groenten bij alle voedselbanken in de provincie aan te 
vullen.  
Het idee daarbij is dat klanten en andere inwoners en buurtgenoten kunnen 
meedoen in de moestuin. In 2016 wordt een gezamenlijk plan uitgewerkt of het 
exploiteren van moestuinen op grotere schaal mogelijk is.  

   
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.In een voedselpakket zitten gemiddeld 20 producten. 

 
Huisvesting en vervoersmiddelen 

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. Het depot van 125m2 biedt voldoende ruimte voor opslag. De 
ruimte ernaast wordt gebruikt als receptie/administratieruimte, 
kantine/ontvangstruimte en gespreksruimte. De uitgiftepunten in Marum en 
Zuidhorn, waar welzijnsorganisaties zijn gehuisvest, voldoen eveneens aan de 
wensen. Er zijn in 2014 zonnepanelen geplaatst om de hoge energielasten naar 
beneden te brengen. Dit blijft een aandachtspunt, ook voor 2016. 
De voedselbank heeft, naast de koelauto, in 2015 een tweede, gebruikte niet 
gekoelde, bestelauto aangeschaft. Dit was nodig in verband met spreiding van de 
activiteiten over het gehele werkgebied.  
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7. Voedselveiligheid 
 

Voldoen aan  Voedselveiligheid was één van de belangrijkste prioriteiten in 2015 en niet  
eisen NVWA alleen voor onze voedselbank. Als gezamenlijke voedselbanken willen we onze 

klanten goede producten kunnen aanbieden die voldoen aan de eisen van de 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Bovendien is voedselveiligheid 
een voorwaarde om meer voedsel te kunnen verwerven bij de leveranciers. Met 
behulp van een landelijk aangestuurd project werden we grondig doorgelicht om te 
kijken of we voldeden aan de wet- en regelgeving op het gebied van 
voedselveiligheid. En dat bleek zo te zijn! Daarom werd in juni het zo genaamd Groen 
Certificaat aan ons uitgereikt door Jaap Sala. Hij is bij de landelijke organisatie van 
Voedselbanken verantwoordelijk voor het onderdeel voedselveiligheid. Dat 
Voedselbank Westerkwartier nu ‘groen’ mag heten, mag een bijzondere prestatie 
genoemd worden van de vele vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Deze voedselbank 
bestaat immers nog geen twee jaar. De eisen die de wet aan voedselveiligheid stelt 
brengen namelijk veel extra werk met zich mee. Ze hebben betrekking op onder 
andere hygiëne, precisie wat betreft temperatuurmetingen van bepaalde 
voedingsmiddelen, manieren van bewaren, opslaan en vervoer. De uitreiking vond 
plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de drie gemeenten. 

 
 

De voedselbank beschikt dankzij donaties over een goede koelcel en vriescel. 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.  
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8. PR en communicatie 
 

De Voedselbank Westerkwartier is door diverse acties en media aandacht in onze 
regio goed bekend. Naast onze eigen maandelijkse winkelacties bij de supermarkten, 
nemen steeds meer mensen uit het Westerkwartier het initiatief om de voedselbank 
te helpen met geld en voedsel. Veel acties van groot tot klein worden op onze 
website en onze facebookpagina vermeld. Van sommige acties wordt een persbericht 
opgestuurd voor de lokale krantjes, RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. 
Dankzij de vele donateurs van groot tot klein kan de Voedselbank Westerkwartier 
haar werk blijven doen. Hieronder enkele foto impressies: 
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9.  Samenwerking 
 

De Voedselbank werkt samen met  haar klanten, vrijwilligers en alle donateurs in ons 
gebied. Maar ook met andere partijen in de strijd tegen armoede, voedselverwerving 
en voedselverspilling werkt zij samen. 
Lokaal is er samenwerking waar nodig met de gemeenten en organisaties op het 
gebied van welzijn en armoedebestrijding. Zo neemt de voedselbank deel aan het 
platform Welzijn in de gemeente Zuidhorn. En is zij genodigde bij thema’s en 
regionale symposia over armoedebestrijding. 
Samen met Humanitas, Stichting Leergeld en Solidair Groningen en Drenthe heeft de 
voedselbank een middagsymposium georganiseerd vooral voor onderwijskrachten 
"Wat doet armoede met een kind?"  
Op provinciaal niveau wordt samengewerkt met de omringende voedselbanken in de 
voedselverwerving en neemt de voedselbank deel aan een tweemaandelijks overleg 
met alle 9 Groningse voedselbanken. Het doel is om de verdeling van voedsel te 
optimaliseren en van elkaar te leren.  
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10.  Financieel overzicht 2015 
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11.  Blik op 2016 
 

In 2016 gaan wij op de ingeslagen weg verder om armoede en verspilling te 
agenderen. Wij hopen de alertheid verder te verhogen en er aan bij te dragen 
dat klanten zich uit hun situatie kunnen ontworstelen. Verder wordt er in het 
kader van welzijn ingezet op het uitbreiden van de lokale samenwerking met 
vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van zorg en welzijn. 
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12.  Colofon 
 

Bestuur en portefeuilleverdeling 
Voorzitter   Jan Oomkes 
Secretaris/   Hettie Zeilemaker 
vicevoorzitter 
Financiën   Jan Heijne 
Voedselverwerving/  Jan Sennema 
Voedselveiligheid 
Zorg en welzijn   Trija Fleer-Niks 
Klanten     Kirsten van Genne 
Vrijwilligers   Wenda Post-Gall 
PR & Communicatie  Willy Jansen-Baltink 

 
Depothouder   Pop Poelman 
  
Naw Gegevens 
Stichting Voedselbank Westerkwartier 
Bovenweg 23B 
9861 GG Grootegast 
 
Uitgiftepunt Grootegast (depot) Bovenweg 23B, 9861 GG Grootegast 
Uitgiftepunt Marum  Mfc ’t Marheem, Schoolstraat 8, 9363 BH Marum 
Uitgiftepunt Zuidhorn  Avalon, van Starkenborghkanaal 1 ZZ, 9801TA Zuidhorn 
 

 
Depot en uitgiftepunt Grootegast   uitgiftepunt Marum   uitgiftepunt Zuidhorn 

 

Email  algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl 
Telefoon 0594 820997 

Website  www.voedselbankwesterkwartier.nl 
Bankrelatie NL47RABO0122256069 
KVK  57553688 
 
Aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI 
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