Jaarverslag 2013
Stichting Voedselbank Grootegast en Marum

“Armoede, een leven waar niemand voor kiest”

Foto: Het kunstwerk voor de opening op 18 oktober 2013
werd door kinderen gemaakt
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Voorwoord
Dit jaarverslag van de Voedselbank Grootegast en Marum is het eerste jaarverslag over het
oprichtingsjaar 2013. Na het samenstellen van een bestuur in januari werd op 22 maart
2013 de Stichting Voedselbank Grootegast en Marum in het leven geroepen. Met behulp van
startsubsidies van de Grootegast en Marum kon de voedselbank gaan werken vanuit een
geschikt depot in Grootegast in combinatie met een uitgiftepunt. In Marum is een apart
uitgiftepunt gevonden in ‘t Marheem.
In juli zijn we voorzichtig gestart met de uitgifte van voedselpakketten en de officiële opening
vond op 18 oktober 2013 plaats. Veel vrijwilligers hebben in 2013 prachtig werk verricht om
de praktische en bestuurlijke organisatie van de grond te krijgen. In snel tempo groeiden de
aanvragen en de organisatie slaagde er in de beschikbaarheid van voedsel in hetzelfde
tempo mee te laten groeien door veel winkelacties en een gerichte benadering van bedrijven.
Met een brede groep vrijwilligers konden we eind 2013 de beginfase achter ons laten. De
Voedselbank kon goed starten dankzij subsidies van de gemeente Grootegast en Marum,
particuliere donateurs, heel veel vrijwilligers en de steun van de ons omringende
voedselbanken.
Onze Voedselbank voelt zich vanaf het begin gedragen door de samenleving in het
Westerkwartier. Een goede inbedding is een krachtig middel om ons werk te kunnen
uitvoeren. In 2014 gaan we ons als organisatie verder verstevigen met oog voor nieuwe
ontwikkelingen in het kader van armoedebestrijding en de omgang met voedsel.
Veel leesplezier!
Namens het bestuur van de Voedselbank Grootegast en Marum,

Trija Niks
Voorzitter
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1. De start van de Voedselbank Grootegast en Marum
1.1.

Doel

Stichting Voedselbank Grootegast en Marum is sinds 22 maart 2013 een zelfstandige
stichting die als doel heeft te willen werken aan de vermindering van (verborgen)
armoede. Zij hanteert daarbij de volgende doelstelling:
 mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven periodiek van een
evenwichtig voedselpakket voorzien;
 voedsel verzamelen en uitdelen; verspilling tegen gaan;
 bewustheid in de gemeenten vergroten door informatie te geven over de problemen
bij armoede;
 belang hechten en aandacht geven aan gemeenschapszin, deskundigheid en
betrokkenheid van vrijwilligers;
 het verrichten van alle verdere handelingen, die met voorgaand verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De nevendoelen zijn:
 een ontmoetingsplaats creëren voor klanten;
 op vraag van klanten zorg dragen voor doorverwijzingen;
 structureel activiteiten organiseren ter ondersteuning van klanten;
 speciale aandacht geven aan kinderen en jongeren.
De Stichting probeert haar doel hoofdzakelijk te realiseren door het actief verzamelen
van voedsel dat gratis ter beschikking wordt gesteld door diverse leveranciers, om het
vervolgens in de vorm van voedselpakketten gratis uit te delen aan huishoudens die
voldoen aan de criteria van de Voedselbank Nederland. Om te bepalen wie daarvoor in
aanmerking komt vindt er een financiële screening plaats op basis van de landelijk
vastgestelde normen. Met het inzamelen van voedsel wordt ook geprobeerd
de voedselverspilling tegen te gaan.
De Stichting is onafhankelijk en is niet politiek of religieus georiënteerd. Een ieder moet
een beroep op de voedselbank kunnen doen. De activiteiten worden gezien als noodhulp
voor mensen die tijdelijk door diverse problemen niet in staat zijn in hun eerste
levensbehoeften te voorzien. In het bijzonder schenkt de Stichting daarbij aandacht aan
kinderen. De Voedselbank voegt tot slot waarde toe aan de lokale gemeenschap doordat
mensen zich voor elkaar in kunnen zetten.
De Stichting is aangesloten bij Voedselbanken Nederland, de landelijke
koepelorganisatie waarbij momenteel 149 voedselbanken zijn aangesloten. Deze
koepelorganisatie heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun
kerntaken. Voedsel dat regionaal of landelijk wordt geworven, wordt via acht
distributiecentra verdeeld over de aangesloten voedselbanken. De Voedselbank
Grootegast en Marum betrekt het landelijke voedsel via het distributiecentrum in Meppel
en haalt het voedsel voor de eigen Voedselbank op bij de Stadse Voedselbank in
Groningen.
Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers 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. Alle werkzaamheden worden onbetaald verricht. De Stichting streeft er naar
de kosten van de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te kunnen dekken uit donaties van
particulieren, sponsoring van bedrijven en maatschappelijke organisaties.
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1.2.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat in 2013 uit zeven personen en een adviseur.
Drie van hen hebben een statutaire functie: voorzitter, secretaris en penningmeester.
Aan het eind van het verslagjaar is het bestuur samengesteld zoals hieronder is vermeld.
Elk bestuurslid heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden en stuurt werkgroepen
aan met vrijwilligers die op deze gebieden werkzaam zijn. De aandachtsgebieden zijn
ook opgenomen in onderstaand schema.
Bestuursleden
Trija Fleer – Niks, voorzitter
Hettie Zeilemaker, secretaris
Jan Heijne, penningmeester
Willy Jansen Baltink, lid
Jose Buijvoets, lid
Roel Kloosterman, lid
Kirsten van Genne, lid
Melle Godlieb, adviseur

Portefeuille
Algemene zaken, administratie
Algemene zaken, vrijwilligersbeheer
Financiën
PR en communicatie
Voedselverwerving
Depot, Logistiek, Facilitair
Aanmelding en screening, uitgifte

Het bestuur vergadert in principe eens per vier weken. In het najaar werd de frequentie
verhoogd naar eens per 14 dagen vanwege de snelle toename van aanmeldingen en de
voorbereidingen voor de opening op 18 oktober 2013.

1.3.

Vrijwilligers en werkgroepen

In 2013 werkte de Voedselbank Grootegast en Marum met 25 vrijwilligers in
verschillende werkgroepen aan de oprichting van de Voedselbank. In de aanloop naar
het daadwerkelijk in bedrijf gaan, meldden zich veel vrijwilligers aan. Eind 2013 telde de
organisatie 60 vrijwilligers en daarnaast een groep oproepkrachten. In totaal hebben zich
100 vrijwilligers aangemeld waarvan dus het grootste gedeelte ook aan de slag is
gegaan. De meeste vrijwilligers zijn actief in het depot en bij de uitgiftepunten als
depotmedewerker, chauffeur en/of gastvrouw. Vanaf het begin is er een depothouder
aangesteld die eind 2013 hulp kreeg van twee assistent depothouders. Daarnaast is er
een team screeners samengesteld met drie coördinatoren. Dit team beoordeelt of
aanvragers in aanmerking komen voor een voedselpakket. Een administratieteam zorgt
voor de telefonische bereikbaarheid en verricht administratieve werkzaamheden ten
behoeve van de aanmelding, de voedselregistratie en het vrijwilligersbeheer. Een PR
team zorgt voor voorlichting en bereidt diverse acties voor. Dit gebeurt in nauwe
samenhang met het team bedrijven. Dit team benadert bedrijven en winkels die voedsel
willen doneren of op andere wijze de voedselbank willen sponsoren.

1.4.

Faciliteiten

Huisvesting en vervoer
De Voedselbank Grootegast en Marum heeft per 1 juni 2013 een ruimte gehuurd in
Grootegast waar het depot gehuisvest is. Het depot omvat 125 m2. Gekoppeld aan het
depot is een kantoorruimte, tevens uitgiftepunt voor de dorpen van de gemeente
Grootegast. In de gemeente Marum is het uitgiftepunt ondergebracht in het
multifunctioneel centrum ’t Marheem.
Een bestelauto werd in bruikleen gegeven door autobedrijf Bosklopper uit Grootegast.
Omdat de Voedselbank aangesloten is bij Voedselbank Nederland wordt iedere veertien
dagen basisvoedsel opgehaald uit Groningen. Ook worden de voedselpakketten voor het
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uitgiftepunt in Marum vervoerd met de bestelbus. Bij het ophalen van voedsel dat over is
of tegen de houdbaarheidsdatum aanzit bij lokale winkeliers en bedrijven wordt de
bestelbus ook ingezet.

Depot en uitgiftepunt Grootegast

Uitgiftepunt Marum

Inrichting
Het kantoor en de ontvangstruimte werd ingericht met tafels en stoelen. Voor het depot
werden stellages gebouwd en kratten aangeschaft.
Het depot is door middel van sponsoring voorzien van lichtbakken. Ook werd een
gebruikte koel- en vriescel aangeschaft. Vrieskisten werden bij de start verkregen vanuit
de Stadse Voedselbank (Groningen). Omdat het klantenbestand en de voedselvoorraad
veel sneller groeide dan verwacht, werd eind 2013 een grotere koelcel aangeschaft.
ICT
Een vrijwilliger uit de PR groep heeft een website gebouwd en er is gekozen voor een
cliëntregistratiesysteem dat het gehele administratieve proces ondersteunt van
aanmelden tot beëindigen van voedselafname. Het registratieprogramma wordt ook
gebruikt bij de Stadse Voedselbank in Groningen.
Een aantal tweedehands computers werd aangeschaft.
HACCP
Voedselbanken vallen onder het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit. Deze organisatie ziet toe op de kwaliteit van het uitgegeven voedsel,
bijvoorbeeld door de richtlijnen voor het uitgeven van voedsel ná de “Tenminste
Houdbaar Tot-datum (THT), hygiënische voorschriften zoals voor preventieve
ongediertebestrijding en het bewaken van de “koudeketen”. 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 het
zogenaamde “Infoblad 76” zijn richtlijnen gepubliceerd voor “Charitatieve instellingen en
vrijwilligersorganisaties”. Indien de Voedselbank werkt volgens deze richtlijnen, wordt
daarmee voldaan aan de 9 eisen die gesteld zijn in de Europese Hygiëneverordening
852/2004. Steekproefsgewijs kan de NVWA controles uitvoeren en nadere regels stellen.
Vanaf het begin werd voedselveiligheid binnen de Voedselbank Grootegast en Marum
serieus genomen. Er kon een speciale HACCP geschoolde vrijwilliger aangesteld worden
en de Stichting heeft zich opgegeven voor een training vanuit Voedselbanken Nederland
op het gebied van voedselveiligheid. Het voorkomen en bestrijden van ongedierte en
hanteren van hygiënevoorschriften heeft vanaf de start aandacht gehad.
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2. Aanmelding en screening
De aanmelding vindt plaats via de website www.voedselbankgrootegastmarum.nl
De Voedselbank Grootegast en Marum heeft na grondige afwegingen gekozen voor een
team vrijwillige screeners in de voedselbank zelf. Aan de inhuur van professionele
dienstverlening voor de screening waren kosten verbonden. Humanitas bleek bereid
eventueel in te springen met vrijwilligers van de Thuisadministratie die aanvragers thuis
helpen bij het voeren van hun financiële administratie. Deze vrijwilligers helpen de
aanvragers om de financiële gegevens in te vullen die nodig zijn bij de aanvraag voor een
voedselpakket.
Landelijke toekenningscriteria, vastgesteld door de vereniging Voedselbanken Nederland,
zijn voor het team screeners bepalend of iemand in aanmerking komt voor het krijgen van
een voedselpakket. Aan de hand van de aanmeldingsgegevens wordt bekeken of iemand in
aanmerking komt voor een screeningsgesprek. Is dat het geval, dan wordt er naar gestreefd
om de potentiële klant(en) binnen twee weken te screenen. De klant die in aanmerking komt
voor screening ontvangt gedurende de periode voor de screening wel alvast wekelijks een
voedselpakket. Mocht na screening blijken dat de klant niet in aanmerking komt voor een
voedselpakket, dan wordt hij daarvan op de hoogte gesteld en van de uitgiftelijst verwijderd.
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 relevante en
professionele beroepsachtergrond.

2.1.

De aanmeldingen over 2013

De eerste voedseluitgifte vond plaats op 11 juli 2013 en steeg in het derde en vierde
kwartaal gestaag. Het aantal voedselpakketten dat in de derde week van december werd
uitgedeeld bedroeg 49. De gegevens op peildatum 22-12-2013, uitgesplitst per gemeente
zijn als volgt:
Gemeente
Marum
Grootegast
Zuidhorn
Totaal

Totaal aantal
pakketten
20
16
13
49

Pakket A
(1 persoon)
9
3
9
21

Pakket B
(klein gezin, 1
kind)
1
3
2
6

Pakket C
(groter gezin)
10
10
2
22

Totaal aantal
kinderen
21
25
5
51

Uit deze cijfers blijkt dat de Voedselbank in 2013 heeft voorzien in een maatschappelijke
behoefte. Het meest opvallend is het groot aantal kinderen dat betrokken is bij het tekort aan
de meest basale levensbehoefte.
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3. Voedselverwerving, -voorraadbeheer en uitgifte
3.1.

Voedselverwerving

De Voedselbank Grootegast en Marum is aangesloten bij de landelijke organisatie
Voedselbanken Nederland. Via distributiecentra worden pakketten aangeleverd met
“landelijk” voedsel, meestal voedsel van landelijke supermarktketens. De pakketten worden
aangevuld met voedsel uit het eigen depot in Grootegast. Dit voedsel is verzameld uit onze
eigen regio. Het voedsel komt van bedrijven en is het resultaat van diverse
inzamelingsacties. Door de snelle toename van mensen die een beroep deden op de
Voedselbank Grootegast en Marum zijn er regelmatig winkelacties nodig geweest bij
supermarkten in Marum, Grootegast, Opende, Niekerk en Grijpskerk om de voorraad op peil
te houden. Door de actie van RTV Noord in december werd de voorraad heel goed
aangevuld. De Voedselbank ontving bij de start ook veel voedsel van collega
voedselbanken.
In het depot worden de voorraden opgeslagen en is er ook een koel- en vriescel
beschikbaar. De activiteiten in het depot worden aangestuurd door de depothouder en twee
assistent depothouders. Het transporteren van voedsel wordt verzorgd door een groep
chauffeurs die in een wisselend rooster zijn ingedeeld. De chauffeurs halen voedsel op dat
wordt aangeboden door lokale leveranciers. De chauffeurs brengen daarnaast de
voedselpakketten naar het uitgiftepunt in Marum. Tijdens de rit moeten versproducten onder
7 graden worden gehouden en diepvriesproducten mogen tijdens het vervoer niet hoger
komen dan -12 graden.
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. Bij de start zijn
er grote stellingen voor het depot aangeschaft om voldoende ruimte over te houden om te
kunnen werken in het depot. 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.

3.3.

Uitgifte

Voedselbank Grootegast en Marum deelt eens per veertien dagen
voedselpakketten uit aan haar cliënten. Wat betreft de samenstelling wordt
zoveel geprobeerd de schijf van vijf aan te houden. Tussendoor wordt er een
kleiner voedselpakket verstrekt met vers voedsel dat anders weggegooid had
moeten worden. De medewerkers van het depot zorgen voor het vullen van
de kratten voor de uitgifte.

3.4

Administratie

Het depot van de voedselbank in Grootegast is gedurende de hele werkweek geopend van
9.00 tot 13.00 uur. Een grote groep vrijwilligers verzorgt de administratie en zorgt op het
depot voor het beantwoorden van de telefoon en bezet de balie. Ze doen dat in wisselende
diensten. Op donderdag, de dag van de uitgiftes is het depot voor publiek gesloten.
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4.

PR en communicatie

Een speciaal PR team ging in 2013 aan de slag met de
zichtbaarheid van de nieuwe Voedselbank en met de
werving van voedsel. Veel vrijwilligers werden
ingeschakeld bij dorpsmarkten, de opening op 18 oktober
en bij diverse winkelacties om voedsel in te zamelen.
Ook heeft de Voedselbank een eigen website
www.voedselbankgrootegastmarum.nl en een
facebookpagina aangemaakt:
www.facebook.com/VoedselbankGrootegastMarum
In regionale en lokale kranten werd veel aandacht besteed aan de oprichting van de
Voedselbank en werden er ook regelmatig persberichtjes geplaatst. De Voedselbank
Grootegast en Marum werd steeds vaker benaderd voor werkbezoeken, het geven van
voorlichting en verzoeken om een werkervaringsplek. Geconstateerd kan worden dat de
naamsbekendheid van de Voedselbank erg is gegroeid.

De PR activiteiten richtten zich in 2013
ook op het werven van particuliere
donaties. Het aantal donaties groeide
gestaag. In het bijzonder kwam er veel
financiële bijval vanuit kerken en
andere maatschappelijke organisaties.
Maar ook ontving de Voedselbank
schenkingen van particulieren.
Bijzondere voorbeelden zijn mensen
die hun financieel huwelijksgeschenk,
doneerden aan de Voedselbank.
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5. Aandachtspunten voor 2014
De afspraak met de subsidiegevers om als resultaat een Voedselbank in twee gemeentes te
realiseren is gehaald. In relatief korte tijd is een bedrijf of onderneming opgezet in
samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en meer dan voldoende
vrijwilligers. Wij blijven zorg dragen voor een goede inbedding van onze Voedselbank in de
samenleving binnen het Westerkwartier.
Voor 2014 hebben de volgende zaken onze speciale aandacht:




de aansluiting van de gemeente Zuidhorn bij onze regionale Voedselbank;
we zoeken voor de toekomst goede aansluiting bij andere lokale initiatieven in het kader
van voedselverwerving. Het project” Volkstuinen” in samenwerking met de Zijlen en met
plaatselijke Dorpsbelangen is daar een goed voorbeeld van;
In 2014 gaat de Voedselbank zich oriënteren op goede en betere samenwerking met
hulpverlenende instanties, in het kader van snellere doorverwijzing.
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6. Financieel overzicht 2013
Het financieel overzicht heeft betrekking op de periode 1 juni 2013 t/m 31 december 2013.
Het overzicht is samengesteld aan de hand van bank- en kasadministratie.
Balans per 31-12-2013
Activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Computers/software

4.618
883
5.501

Vorderingen
Rente sparen

86

Energie

1.251

Vooruitbetaalde kosten

1.730
3.067

Liquide middelen
Bank
Spaarrekening
Kas

4.983
16.500
264
21.747
30.315

Totaal activazijde
Passiva
Bestemmingsreserve

14.154
14.154

Voorziening
15.000

Investeringsreserve
Kortlopende schulden
Overige schulden

1.161
1.161
30.315

Totaal passivazijde
Baten en lasten 2013
Baten
Bijdragen gemeenten
Giften en donaties
Totaal baten

4.500
19.053
23.553
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Lasten
Verwerving voedsel
Voedselbank

135

Vers voedsel

208
343

Huisvestingskosten
Huur pand Grootegast

3.125

Energie Grootegast

1.899

Kleine aanschaffingen en overige

372
5.396

Vervoerskosten
Brandstof

686
686

Inventaris
Onderhoud

275
275

Overige kosten
Telefoon en internet

303

Kantoorkosten

353

Drukwerk

424

Verzekeringen

349

Vergaderkosten

146

Promotiekosten

155

Keuken/kantine

223

Diversen

194
2.147

Renten
Bank

101

Sparen

-86
15

Afschrijvingen
Inventaris
Computer/software

513
25
538

Totaal lasten
Toevoeging bestemmingsreserve
Overschot

9.400
14.153
0
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
Inventaris

Aanschaf

Afschr.

31-12-13

Palletstellingen

1.517

152

1.365

Lichtstraat

1.068

107

961

Agregaat

1.829

183

1.646

717

71

646

5.131

513

4.618

908

25

883

Tijdschakelaar

Computer/software
Software
Vorderingen
Nog te ontvangen rente spaarrekening

86

Teveel betaald voorschot energie

1.251

Vooruitbetaalde verzekeringen

505

Vooruitbetaalde huur

625

Vooruitbetaalde energie

600
1.730
3.067

Overige schulden
Voedselbank Groningen

135

Brandstof auto

33

Telefoonkosten

38

Computer programmatuur
Rente bank

908
47
1.161

Toelichting baten 2013
Giften en donaties
Gemeente Grootegast

2.250

Gemeente Marum

2.250
4.500

Kerken

7.619

Instellingen

1.887

Particulieren

3.341

Overigen

6.206
19.053
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