
 

 
0 

 
 

Oog voor voedsel, hart voor mensen 
 

 
 

J a a r v e r s l a g  2 0 1 6 
Stichting Voedselbank Westerkwartier 

 
  
   



 

 
1 

  

Inhoudsopgave 
 
 
 

Voorwoord          
1. Kernwaarden 

1.1 Armoede in het Westerkwartier 
2.2 Voedselverspilling en THT 

2. Klanten 
2.1 Aanmelding en screening 
2.2 Aanmeldingen over 2016 
2.3 Klachten 

3. Vrijwilligers 
4. Voedselverwerving 
5. Voedselveiligheid 
6. PR & Communicatie 
7. Samenwerking 
8. Financiën 
9. Colofon, naw gegevens  

 
 
   

     
       
 
       

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
2 

 

Voorwoord 
 

  Regionale samenwerking werd verbreed 
Jan Oomkes Dit jaarverslag van de Voedselbank Westerkwartier is het vierde   
voorzitter jaarverslag na de start in maart 2013. Op 22 maart 2013 werd door een kleine groep 

gemotiveerde 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 bijna 
100 vrijwilligers werd en wordt dagelijks op een adequate wijze inhoud gegeven aan 
het wekelijks verstrekken van voedselpakketten.  

 
Vergeleken met 2015, daalde het aantal huishoudens dat gebruik maakte van 
voedselpakketten. 
 
Een belangrijk item in het jaar 2016 was regionale samenwerking.  In provinciaal 
verband werden er door de negen Groningse voedselbanken gezamenlijk plannen 
gesmeed. Plannen die hebben geresulteerd in de start van een betere spreiding van 
voedsel, de opzet van een “Toentje” project in het Westerkwartier en een grote 
voedselverwervingsactie met de Kerst. 

   

Voldoende voedsel, menskracht en middelen 
We ontvingen opnieuw 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 hielden we de voorraad voldoende op peil. 
 
Onze Voedselbank voelt zich vanaf het begin sterk gedragen door de samenleving in 
het Westerkwartier. Wederom dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de bereidheid 
particulieren, bedrijven en gemeenten kunnen we dit werk voortzetten. 
 
Namens het bestuur van de Voedselbank Westerkwartier, 
 

 
 
Jan Oomkes, 
Voorzitter 
 
25 maart 2017 
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1. 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. 

 
1.1  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.  
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Signaleren  Om in het Westerkwartier het signaleren van armoede te stimuleren, vooral voor 
onderwijskrachten, werd in februari een mini-symposium door Humanitas, Stichting 
Leergeld en Solidair Groningen en Drenthe i.s.m. voortgezet onderwijs de 
Lindenborgh in Leek georganiseerd. Het mini-symposium was vooral voor 
onderwijskrachten: "Wat doet armoede met een kind?". De deelname vanuit het 
onderwijs was teleurstellend. 

 
Provincie In Groningen groeien relatief meer kinderen op in armoede t.o.v. kinderen in 

Nederland. Minderjarige kinderen zijn de meest kwetsbare groep voor armoede en 
vooral kinderen <12 jarigen. 
De volgende verdeling  gemaakt om tot een evenwichtige subsidieverdeling te komen 
inzake een bijdrage van de Provincie Groningen aan transportkosten over de negen 
voedselbanken. Het geeft inzicht in het gebruik van de voedselbank over de gehele 
provincie. 
 
Voedselbank Aantal 

huishoudens 
% Aantal inwoners  

werkgebied 
% 

Westerkwartier 75 3,51 41.285 7 

Leek 55 2,58 19.544 3,3 

Zuidoost Groningen 150 7,02 57.730 9,8 

Appingedam - 
Delfzijl 

160 7,49 37.000 6,3 

Het Hoogeland 180 8,43 59.815 10,2 

Hoogezand - 
Slochteren 

290 13,85 49.944 8,5 

Veendam - 
Menterwolde 

296 13,86 52.326 8,9 

Oldambt - Pekela 360 16,85 50.818 8,6 

Stadse Voedselbank 
eo 

570 26,41 220.434 37,4 

Totalen  2.136 100% 588.898 100% 

 
Het overzicht laat zien dat in de driehoek Hoogezand- Winschoten- Veendam een 
zeer grote concentratie is van inwoners die een beroep moeten doen op de 
voedselbank. Voor het Westerkwartier geldt juist het tegenovergestelde: een relatief 
klein percentage inwoners doet een beroep op de voedselbank.  
 

 

1.2 Voedselverspilling en THT 
 

Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de 
houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak 
maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder 
risico er ziek van te worden. Bij producten met een THT datum, in de volksmond 
‘houdbaarheidsdatum’ genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) 
langzaam achteruit gaan. De producent garandeert de kwaliteit van het 
desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het ook daarna nog 
zonder problemen consumeren. Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit. 
Over dit onderwerp is daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve 
instellingen zoals de voedselbanken. Hieruit blijkt dat veel producten nog tot 
maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen 
gegeten kunnen worden. 
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2. Klanten 
 

2.1 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.  

 

2.2 Aanmeldingen over 2016 
 

Per 29 december 2016 is het aantal huishoudens dat klant is van de Voedselbank 
Westerkwartier 67. Het aantal huishoudens staat voor 187 personen, waar onder 100 
kinderen. Het aantal is lager dan in 2015. Er worden dito voedselpakketten 
uitgedeeld. Onderverdeeld in pakketten en gemeenten geeft dit het volgende beeld 
op 23-12-2016. 
 
Gemeente 
31-12-
2016 

Totaal 
aantal 
pakketten 

Pakket A 
(1 persoon) 

Pakket B 
( 2 
personen) 

Pakket C 
(meerdere 
personen) 

Totaal aantal 
kinderen 

Marum 20 8 1 11 30 

Grootegast 27 8 2 17 46 

Zuidhorn 20 10 1 9 24 

Totaal 67 26 4 37 100 

 
In vergelijking met het eind van 2015 (zie onderstaande grafiek) is een daling te zien. 
Deze daling wordt veroorzaakt door een aanzienlijke afname van gebruikers in 
Grootegast en Marum. Ook het aantal kinderen dat gebruik maakt van een 
voedselpakket is licht gedaald. 
 
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 

 
 

 
2.3 Klachten 

 
Het bestuur ontving over 2016 geen formele klachten van klanten of anderen.  
 

 
   

http://www.voedselbankwesterkwartier.nl/
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3. Vrijwilligers 
 

In 2016 werkten er gemiddeld bijna 100 vrijwilligers bij de Voedselbank 
Westerkwartier, 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. 
Voor het team screeners, PR en administratie 
ontstond een gebrek aan menskracht en zijn er 
extra wervingsacties gedaan die deels leiden tot extra menskracht. 
  

In januari werd voor de vrijwilligers een lopend 
Nieuwjaars buffet georganiseerd in Zaal Balk te 
Zuidhorn. Dit werd bekostigd door een daartoe 
specifieke bijdrage van een donateur. In oktober werd 
een informatieve vrijwilligersavond gehouden in 
Lutjegast waarin uitwisseling tussen de teams binnen de 
voedselbank centraal stond. Vrijwilligers konden zich zo 
laten informeren wie er allemaal werkt voor de 
voedselbank en waar de activiteiten uit bestaan. Zo kon 
iedereen op de hoogte zijn van wie wat doet. 

 
Voor het derde jaar op rij werd met volle tevreden samengewerkt met cliënten van 
de Zijlen, een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Zij werden als vrijwilliger ingezet in het depot en in het 
vervoer. 
 
In 2016 zijn er bodywarmers aangeschaft voor de vrijwilligers en werd er 
geïnvesteerd in goede ICT randapparatuur voor het team administratie. 
 
Ook werd een nieuw klantregistratiesysteem geïmplementeerd in de tweede helft 
van 2016. Dit systeem voedselbank.nu wordt voor alle voedselbanken geheel 
kosteloos verzorgd door het bedrijf Asolutions. Het systeem vermindert 
privacylekken en vergemakkelijkt het werk van de vrijwilligers. Ook genereert het 
sturingsinformatie voor de eigen voedselbank en de landelijke koepel. 
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4. 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 2016 wederom 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. 
 

  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. In het 
Westerkwartier zijn we in de gelukkige omstandigheid, in tegenstelling tot in 
sommige andere regio’s, dat wij wekelijks voedselpakketten kunnen verstrekken. 
Een wekelijkse verstrekking geeft  de gebruikers het meest houvast. 

 
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. De Voedselbank heeft twee bestelauto’s voor het gehele werkgebied 
waaronder een auto met koelfunctie.  

 

  Toentjes-project 
In 2016 werd er met andere provinciale voedselbanken gewerkt aan een plan om een 
drietal extra moestuinen in de provincie op te zetten met behulp van een 
startsubsidie vanuit de Provincie. Dit met als doel het structurele tekort aan verse 
groenten bij alle voedselbanken in de provincie aan te vullen en participatie te 
bevorderen. 
Dit idee is ontstaan omdat in de stad Groningen jarenlang een dergelijk project 
succesvol draait waarbij ook buurtgenoten, vrijwilligers, mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt actief worden en participeren. Er wordt op grote schaal voedsel 
geproduceerd voor de voedselbank door dit Toentjes-project. 
In het Westerkwartier werd uiteindelijk gekozen voor een locatie bij Kwekerij Appie 
Wijma in Opende, waar alle voorzieningen al aanwezig zijn. Door de gemeente Leek, 
Marum, Grootegast en Zuidhorn zijn middelen beschikbaar gesteld voor een parttime 
formatieplaats tussen de 0,4 en 0,5 voor de coördinatie van het tuinproject. 
Daarnaast zullen mensen bereid moeten zijn om het onderhoud van de tuin te 
verzorgen. De gemeente vervult daarin ook een belangrijke schakelfunctie omdat het 
hierbij kan gaan om bijvoorbeeld vrijwilligers en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Eind december 2016 bleek dat er voldoende vrijwilligers zijn om te 
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kunnen starten. De officiële opening van het Toentjesproject zal begin 2017 
plaatsvinden. 

   

  Regionale samenwerking 
De negen voedselbanken in de provincie Groningen hebben regelmatig overleg.  
Een belangrijk punt is dat voedsel goed verspreid wordt onderling. Naast het 
gemeenschappelijke Toentjes-project vraagt ook het optimaliseren van de landelijke 
logistiek in 2016 de nodige aandacht van de landelijke, regionale, provinciale en 
lokale voedselbanken. Een belangrijke rol hierbij vormen de regionale 
distributiecentra. Voor het gehele Noorden wordt het landelijke voedsel geleverd 
vanuit het regionale distributiecentra Noord-Oost in Meppel. Het distributiecentrum 
is overbelast. Het komt voor dat voedsel in de doorlevering naar lokale 
voedselbanken ondertussen bederft. In onderzoek is of het niet handiger is om meer 
distributiecentra te hebben bijvoorbeeld een per provincie. Dit zou het regionaal 
distributiecentrum in de regio Noord-Oost enorm ontlasten en de fysieke afstanden 
van transporten zouden hiermee ook fors verkort worden. In 2017 worden de 
voorstellen nader uitgewerkt. 
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5. Voedselveiligheid 
 

Voldoen aan  Voedselveiligheid is een belangrijke zaak voor alle voedselbanken. In juni 2015  
eisen NVWA ontvingen we het Groen Certificaat van Voedselbanken Nederland. Medio 2016 vond 

er een onaangekondigde audit plaats. Het groen certificaat werd behouden. Enkele 
maatregelen zijn genomen om aandachtspunten te verbeteren.  
De eisen die de wet aan voedselveiligheid stelt, vraagt om blijvende alertheid en 
registratie van zaken als hygiëne, precisie wat betreft temperatuurmetingen van 
bepaalde voedingsmiddelen, manieren van bewaren, opslaan en vervoer. 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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6. 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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7.  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. 
Op provinciaal niveau wordt steeds nauwer samengewerkt met de omringende 
voedselbanken in de voedselverwerving en neemt de voedselbank deel aan een 
tweemaandelijks overleg met alle negen Groningse voedselbanken. Het doel is om de 
verdeling van voedsel te verbeteren en van elkaar te leren.  



 

 
13 

8.  Financieel overzicht 2016 
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9. 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 (RSIN/fiscaalnummer 852629758) 
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