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Voorwoord  
 

Jan Oomkes Dit jaarverslag van de Voedselbank Westerkwartier is al weer het zevende   
voorzitter jaarverslag na de start in maart 2013. En we zijn daarmee nog steeds een van de 

jongere voedselbanken van de 169 voedselbanken in Nederland. 
 

 

                            Vrijwilligers 
                            De Voedselbank Westerkwartier is door de inzet van enthousiaste, gemotiveerde en 

betrokken vrijwilligers, die veelal langdurig verbonden blijven, een goed 
georganiseerd bedrijf geworden. Het depot, tevens uitgiftepunt in Grootegast, en 
aparte uitgiftepunten in Leek, Marum en Zuidhorn kan de verstrekking van 
voedselpakketten wekelijks goed worden verzorgd. Bijzonder mag worden genoemd 
de belangeloze inzet van bijna 120 vrijwilligers die in uiteenlopende functies dagelijks 
op een adequate wijze inhoud gegeven aan het wekelijks kunnen verstrekken van 
voedselpakketten.  

 

 
Ontwikkelingen 
Vergeleken met 2018, bleef het aantal huishoudens dat gebruik maakte van 
voedselpakketten hoewel wisselend qua omvang, vrijwel gelijk. Vooralsnog is echter 
geen sprake van een daling. Landelijk was er een lichte stijging van het aantal 
klanten. Verontrustend is de toename van werkende armen en mensen die langer 
dan drie jaar gebruik moeten maken van de diensten van een voedselbank.  
Met de vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier sinds 1 januari 2019 is met 
ingang van 1 oktober 2019 het werkgebied van de voormalige gemeente Leek deel 
uit gaan maken van de Voedselbank Westerkwartier. In goed overleg met het bestuur 
van de Voedselbank Noordenveld-Leek is een en ander geregeld. 
Daarmee beschikt de Voedselbank Westerkwartier over vier uitgiftepunten, waar 
wekelijks op donderdagochtend een voedselpakket wordt verstrekt. 
 
 

Regionale samenwerking 
Een belangrijk item in het jaar 2019 was evenals in 2018 de regionale samenwerking.   
Samenwerking die moet leiden tot betere spreiding van beschikbaar voedsel en het 
voorkomen van voedselverspilling. Er is nog steeds verschil in uitgiftefrequentie en 
de inhoud van het pakket qua verstrekte eenheden tussen de voedselbanken in de 
provincie Groningen. 
Door de levering van verse groente door De Sluis aan onze voedselbank en van het 
Tuuntje voedseltuin in Opende kan er meer verse groente toegevoegd worden aan 
de voedselpakketten van de negen voedselbanken in de provincie Groningen.  
 
 

                          Menskracht en middelen 
We ontvingen opnieuw door het jaar heen weer 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, 
winkeliers en aantal supermarkten hielden we de voorraad voldoende op peil. Onze 
voedselbank voelt zich vanaf het begin in 2013 sterk gedragen door de samenleving 
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in het Westerkwartier. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de bereidheid van 
particulieren, bedrijven en gemeenten kunnen we dit werk voortzetten. 
 
Namens het bestuur van de Voedselbank Westerkwartier, 

 
 
Jan Oomkes, voorzitter 
Maart 2020 
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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. 
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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. Voedselbank 
Westerkwartier maakt sinds 01-01-2017 gebruik van het landelijk ontwikkelde online 
cliëntregistratieprogramma www.voedselbank.nu. De invoer bij dit 
registratieprogramma is uitsluitend voorbehouden aan screeners en de 
administratieve ondersteuning hierbij.  
 
Het merendeel van de voedselbanken in Nederland werkt met de door ASolutions 
gemaakte applicatie die er gratis ter beschikking wordt gesteld, waarin de registratie 
van de intakes van cliënten wordt vastgelegd. ASolutions verzorgt de hosting, beheer, 
helpdesk en het (door-)ontwikkelen van de applicatie. Privacy en security zijn 
essentiële aspecten.  

 
 

2.2 Aanmeldingen over 2019 
 

In de laatste week van 2019 is het aantal huishoudens dat klant is van onze 
voedselbank 122. Het aantal huishoudens staat voor 315 personen, waaronder 153 
kinderen. Een vergelijking met 2018 is niet te maken, aangezien Voedselbank 
Westerkwartier in 2019 is uitgebreid door het toetreden van de voormalige 
gemeente Leek.  
Specificatie per regio: 
 
 

Uitgifte Week 52  

2019 

Totaal 

aantal 

huishoudens  

Alleenstaanden  (alleenstaande) 

ouders met 

één of 

meerdere 

kinderen 

Twee 

volwassenen 

Aantal 

kinderen  

Marum  12 5  7 0 17  

Grootegast  33  14  19 0 53  

Zuidhorn  26  14  9                      3 20  

Leek 51 20 24 7 63 

Totaal 122 53 59 10 153 

 
De duur van het gebruik varieert vrij gelijkmatig van drie maanden tot drie jaar of 
zelfs langer. 
 

2.3 Klachten 
Het bestuur ontving in 2019 één formele klacht van een cliënt. De klacht is naar 
tevredenheid van de betreffende cliënt afgehandeld.  

 
 

http://www.voedselbankwesterkwartier.nl/
http://www.voedselbank.nu/
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3. Armoedebestrijding 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 we 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.  
 
 
Westerkwartier  
In 2018 is in Westerkwartierverband gewerkt aan de tot standkoming van een 
doeltreffend armoedebeleid, dat vanaf 1 januari 2019 in de nieuwe Gemeente 
Westerkwartier vorm heeft gekregen. Diverse groeperingen, waaronder onze 
voedselbank, hebben daar actief aan bijgedragen. We zijn inmiddels 
vertegenwoordigd in het Kernteam Armoedepact van de gemeente Westerkwartier 
waarin meerdere direct betrokken organisaties bij armoedeproblematiek zich 
inzetten om armoede terug te dringen met uiteenlopende maatregelen. 
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4. Vrijwilligers  
 

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Ze zijn onmisbaar. Gemiddeld besteedt 
een vrijwilliger in een georganiseerd verband zo’n 4,5 uur aan zijn/haar vrijwilligerswerk 
in Nederland. Stel je voor dat er geen vrijwilligers meer waren bij de voedselbank, dan 
zouden wij het werk niet meer kunnen uitvoeren. De meeste vrijwilligers doen dit werk 
omdat ze het fijn vinden iets voor een ander te doen. Wij hebben een trouw bestand bij 
onze voedselbank. Wie vrijwilligerswerk doet is in contact met andere mensen. Het zorgt 
voor verbinding met mensen die je anders mogelijk nooit had ontmoet. Er ontstaan 
sociale verbanden.  

  
In 2019 werkten er gemiddeld 120 vrijwilligers bij de Voedselbank Westerkwartier nadat 
de voormalige gemeente Leek erbij gekomen is, vrijwilligers voor winkelacties 
inbegrepen. Een vaste kern van vrijwilligers is actief als depotmedewerker, administratief 
medewerker, chauffeur, bij de uitgiftepunten en als gastvrouw. Zij vormen het kloppend 
hart van de voedselorganisatie. De voedselbank werkt daarnaast met een team screeners 
en een team PR/Voedselverwerving.  
 
In 2019 hebben wij extra vrijwilligers geworven om het team administratie volledig te 
krijgen. Een aantal vrijwilligers was vertrokken naar o.a. betaald werk. Het is gelukt om 
het team weer compleet te krijgen. Ook is de coördinatiefunctie weer ingevuld.  
 
Ook in 2019 hebben we overleg gehad met het Taalhuis Westerkwartier over hun aanbod 
om onze vrijwilligers een cursus aan te bieden m.b.t. herkenning van taalproblemen. We 
hebben dit onze vrijwilligers aangeboden, helaas waren er niet genoeg aanmeldingen om 
dit door te laten gaan. 
 
In januari werd er ook dit jaar weer een Nieuwjaarsbuffet door een specifieke bijdrage 
van een donateur aangeboden. Het buffet in zalencentrum Balk Zuidhorn werd goed 
bezocht door onze vrijwilligers, ook werden de nieuwe vrijwilligers van uitgiftepunt Leek 
die aanwezig waren van harte welkom geheten. Het is bijzonder fijn om dit te kunnen 
aanbieden aan al onze vrijwilligers die zonder enige vorm van vergoeding in touw zijn.  
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5. Welzijn 

Voedselbank Westerkwartier staat midden in de samenleving. Daartoe biedt zij in 
beperkte mate ook vrijwilligersplekken aan voor jongeren, stageplaatsen en volwassenen 
met een verstandelijke beperking. Zij worden ingezet in het depot en bij het vervoer. Wij 
werken hierin samen met De Zijlen en met de vrijwilligerscentrale van “ De Schans”. 
  
Als voedselbank krijgen wij vragen van onze gebruikers op het gebied van welzijn, 
hulpverlening met name schuldhulpverlening.  Hoewel onze kerntaak het verstrekken 
van voedsel is, proberen wij toch in noodsituaties op het terrein van welzijn en zorg te 
verwijzen naar de organisaties werkzaam in de gemeentes. Wij hebben in 2019 overleg 
gehad met kerkelijke organisaties, Humanitas, Stichting Leergeld Westerkwartier, en de 
gebiedsteams van “ De Schans”. Voor 2019 ging het om 14 hulpvragen op het gebied van 
financiën, huiselijk geweld, gezondheid en huisvesting.  
  
 Het lukte tot slot ook dit jaar met de inzet van vrijwilligers en door 
giften om opnieuw mooie sinterklaascadeautjes voor de kinderen (180)  
aan te kunnen bieden.  
In 2019 hebben wij een inbrengmiddag voor kerstpakketten 
georganiseerd. We mochten 72 bezoekers verwelkomen. De 
voedselbank was heel tevreden met deze hoge opkomst waarbij een 
aantal zich ook heeft aangemeld als vrijwilliger. 
 
In 2019 zijn we gestart met workshop koken Dit in samenwerking met 
Stichting Tuuntje en Love2cook. Het was een succes en we gaan dit 
zeker voortzetten. 
 

Kinderen  
Naast het jarige job pakket wat kinderen tot hun 18de ontvangen voor hun verjaardag, 
konden we afgelopen jaar gelukkig ook weer extra dingen organiseren. Dit dankzij 
verschillende sponsoren en Stichting Fonds Kinderhulp Nederland. Zo zijn we erin 
geslaagd om kinderen een geheel verzorgd uitje in de zomervakantie aan te bieden. Ze 
konden kiezen uit een dagje naar het pretpark Nienoord of zwemmen in het 
zwemkasteel Nienoord. Daarnaast kregen alle kinderen een vakantie speelpakket van 
Stichting Fonds Kinderhulp, vol met leuke artikelen, maar ook bonnen voor een bezoekje 
aan een park. 
 
December is vaak een extra moeilijke maand voor ouders en kinderen die het financieel 
minder hebben. Vooral als de goedheiligman uit Spanje voet aan wal zet in Nederland.  
Net als voorgaande jaren hebben we met een groep van onze vrijwilligers en de steun 
van middenstanders uit het Westerkwartier ervoor gezorgd dat ook de Sint hun huis niet 
over heeft geslagen. Voor kinderen zetten we graag een stapje extra zodat ze ook mee 
kunnen doen. Want hoe je het ook went of keert, een kind kan er nooit iets aan doen dat 
er minder geld binnen het gezin beschikbaar is.  
Ieder kind telt mee.. 
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6. Van voedselverwerving tot uitgifte 

 
Hoe werkt het? 
Via het distributiecentrum in Groningen wordt “landelijk” voedsel, meestal voedsel 
van landelijke supermarktketens, aangeleverd. Het merendeel van het voedsel komt 
van regionale bedrijven en is het resultaat van diverse inzamelingsacties door 
vrijwilligers van de voedselbank en voedseldonateurs. Verse groenten ontvangen we 
vanuit het Tuuntje voedseltuin, een project wat voorziet in verse groenten voor de 
provinciale voedselbanken. 
We hielden bijna iedere maand een winkelactie bij een supermarkt in de regio en ook 
bedrijven, particulieren, scholen en kerken zamelden voedsel in. Onze koelbussen 
rijden 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), aan de Rodenburg 4 (Leek), de 
Schans (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 klanten 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. Voor het uitgiftepunt in Leek wordt 
gestreefd om een ontmoetingsmogelijkheid te realiseren, net zoals bij de andere 
uitgiftepunten. De Voedselbank heeft drie bestelbussen voor het gehele werkgebied 
waaronder twee auto`s met koelfunctie.  
 

  Regionale samenwerking 
De negen voedselbanken in de provincie Groningen hebben regelmatig overleg over 
gemeenschappelijke zaken. 
Een belangrijk punt is dat voedsel onderling goed verspreid wordt. Er zijn onderlinge 
verschillen in omvang van het voedselpakket en momenten van uitgifte. Nog niet 
iedere voedselbank kan wekelijks een pakket verstrekken. In toenemende mate 
wordt er naar gestreefd vergelijkbare pakketten te verstrekken aan de cliënten. 
Naast het gemeenschappelijke Tuuntjes-project vroeg ook het optimaliseren van de 
landelijke logistiek. Een belangrijke rol hierbij vormen de regionale distributiecentra. 
Voor ons is dat het distributiecentrum in Groningen.  
 
Voedselveiligheid 
Voedselveiligheid is een belangrijke zaak voor alle voedselbanken. In 2015  

 ontvingen we het eerste Groen Certificaat van Voedselbanken Nederland en wisten 
we deze opnieuw te behouden in 2019. De eisen die de wet aan voedselveiligheid 
stelt, vraagt om blijvende alertheid en registratie van zaken als hygiëne, precisie wat 
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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.  

 
Voedselbanken werken met een 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 veilig gewerkt wordt met voedsel. 
Inspecteurs van van Sensz B.V. , een onafhankelijke commerciële inspectiebedrijf 
werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, inspecteert jaarlijks onze 
voedselbank. Zij hebben een controlesysteem ontwikkeld dat door de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als adequaat is beoordeeld. De kosten hiervan 
wordt gedragen door Voedselbanken Nederland, daartoe in de gelegenheid gesteld 
door een financiële bijdrage van de Adessium Foundation (bron: Voedselbanken 

Nederland). 
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7. Administratie en secretariaat 
 

Voor het goed functioneren van de Voedselbank is het vereist dat de nodige 
administratieve processen goed in beeld zijn en actueel gehouden worden.  
Het overgrote deel van die processen is onder te brengen in de aandachtsvelden: 
klanten, goederen, vrijwilligers, financiën en netwerken.  

 
Klanten 
De website www.voedselbankwesterkwartier.nl is de toegangspoort voor klanten om 
een voedselpakket aan te vragen. Een goed functionerende website is van essentieel 
belang voor de dienstverlening en voor de verwezenlijking van onze doelstelling. 
Verbetering van de stabiliteit van de website en duidelijke invulformulieren zijn 
continu punt van aandacht. Soms melden potentiele klanten zich via de telefoon 
(moeite met de digitale omgeving). Dan wordt een oplossing gezocht om alsnog de 
gegevens op de gewenste wijze te kunnen verstrekken. Zeker enkele keren per jaar 
melden klanten zich rechtstreeks bij het depot; veelal is dan sprake van een 
noodsituatie waarbij direct een noodpakket wordt gemaakt. Voor de administratief 
medewerkers is het zaak er voor zorgen dat de telefoon beantwoord wordt en dat de 
vragen op de juiste plek terecht komen voor verdere behandeling. Naast de telefoon 
gaat het ook om het behandelen van mail en correspondentie, het te woord staan 
van bezoekers en het aanleveren van gegevens voor Voedselbanken Nederland. 

 
Goederen 
Voor de goederenstroom geldt dat daarvoor bijgehouden wordt wat er aan goederen 
binnenkomt, daarbij gaat het om wat regulier binnenkomt van de winkeliers waar de 
goederen opgehaald worden, om wat er vanuit het regionaal distributiecentrum 
Groningen binnenkomt en zeker ook de resultaten van de winkelacties die regelmatig 
gehouden worden. Hierbij is van belang zicht te krijgen of de uitgereikte 
wensenlijstjes de gevraagde goederen opleveren; ook voor de winkeliers is het 
interessant te zien wat een actie bij hun winkel oplevert aan extra goederenstroom. 

 
Vrijwilligers 
Wij prijzen ons gelukkig dat zich regelmatig vrijwilligers aanmelden via de website, bij 
presentaties of open dagen. De gegevens worden verwerkt, mensen worden 
uitgenodigd voor een gesprek en als er een passend plek is, opgenomen in de diverse 
roosters. De integratie van de activiteiten vanuit Leek leverde wel even een 
piekmomentje op in de verwerking van de gegevens. 

 
Financiën 
Vanuit de administratie worden de facturen verzorgd voor bij voorbeeld 
sponsorbijdragen en voor verwerking van de kasuitgaven en -inkomsten. Ook het 
bedanken voor bijdragen in de vorm van financiële giften en/of goederen wordt op 
de administratie verzorgd. 

Netwerken 
Voedselbank Westerkwartier maakt deel uit van een aantal netwerken landelijk en 
regionaal. We zorgen ervoor dat de juiste afgevaardigde vanuit bestuur of organisatie 

http://www.voedselbankwesterkwartier.nl/
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kan beschikken over de betreffende agenda’s en eventueel de vergaderstukken. 
 

Gegevensbescherming 
Vanuit Voedselbanken Nederland worden we regelmatig voorzien van adviezen over 
privacy, integriteit, voedselveiligheid en wat zich meer voordoet. We proberen er op 
een verstandige manier mee om te gaan passend voor onze organisatie. Integriteit en 
gegevensbescherming is een regulier punt van aandacht. In die zin is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming goed geborgd in de organisatie. 
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8. PR en communicatie 
 

Voedselbank Westerkwartier is door diverse acties en media aandacht in onze regio 
goed bekend. Om inzicht te bevorderen in wat er allemaal komt kijken bij de 
Voedselbank als bedrijf, zijn er ook in 2019 weer veel mensen ontvangen voor een 
werkbezoek op het depot en zijn er her en der lezingen gehouden. Daaruit blijkt 
steeds weer dat het belangrijk is om eraan bij te dragen dat mensen zich bewust 
worden dat er armoede is in het Westerkwartier. Ook zijn er scholen bezocht; het is 
van belang om kinderen vertrouwd te maken met wat armoede met je doet. 

Vanuit die bezoeken aan de scholen zijn een aantal organisaties om de tafel gaan 
zitten om een project uit te werken voor voorlichting armoede aan scholen in het 
Westerkwartier. Het project heet Ieder Kind Telt Mee. De volgende organisaties doen 
mee: Solidair Groningen-Drenthe en Voedselbank Westerkwartier zijn de 
initiatiefnemers, de samenwerkende partners zijn Humanitas, stichting Leergeld, 
gemeente Westerkwartier. We zijn verheugd dat onder andere de gemeente 
Westerkwartier maar ook diverse andere organisatie dit project ondersteunen.  

Daarnaast zijn er vanuit voedselbank Westerkwartier trainingen“ armoede voorbij de 
theorie” ontwikkeld die kunnen worden aangeboden aan Welzijnsorganisaties. Doel 
van deze trainingen is: “ hoe voelt het om in armoede te leven?” 

 Naast onze eigen 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 Voedselbank Westerkwartier haar 
werk blijven doen.  
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9. Financiën 
 

Een kascontrolecommissie, bestaande uit een bestuurslid en een vrijwilliger, controleert jaarlijks de 
financiële gegevens en doet hierover verslag aan het bestuur. 
 

  

Begroting Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

Baten
Baten uit eigen fondswerving

Giften kerkelijke instellingen 14.000,00€   8.935,00€     9.000,00€     16.277,00€     

Giften bedrijven & stichtingen 4.250,00€     17.945,00€   10.000,00€   6.937,00€       

Giften particulieren 4.750,00€     6.717,00€     7.000,00€     7.574,00€       

Nalatenschappen

Bijdragen steunfondsen

Subsidies 5.900,00€     4.271,00€     4.500,00€     1.025,00€       

Jaarbijdrage Voedselbank Nederland 1.000,00€     1.000,00€     1.000,00€     1.000,00€       

Overige bijdragen VBN

Acties voedselbank -€              -€              

Reclame-inkomsten (uit belettering koelbus e.d.) 90,00€          1.020,00€       

Overige inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten oud papier) 2.750,00€     6.200,00€     6.000,00€     4.220,00€       

Totaal baten uit eigen fondswerving 32.650,00€   45.158,00€   37.500,00€   38.053,00€     

Baten uit gezamelijke acties

Baten uit gezamelijke acties 3.000,00€     2.288,00€     2.500,00€     24,00€            

Totaal baten uit gezamelijke acties 3.000,00€     2.288,00€     2.500,00€     24,00€            

Baten uit acties van derden

Acties van derden (scholen, serviceclubs e.d.)

Bijzondere baten 30.000,00€     

Totaal baten uit acties van derden -€              -€              -€              30.000,00€     

Financiële baten

Rente 7,00€              

Totaal financiële baten -€              -€              -€              7,00€              

Totaal baten 35.650,00€   47.446,00€   40.000,00€   68.084,00€     

2018 2019

Voorafgaand jaar Huidig jaar
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Huisvestingskosten

Huur 7.700,00€     8.150,00€     8.250,00€     7.375,00€     

Energie 4.000,00€     4.417,00€     4.500,00€     4.513,00€     

OZB

Waterschapslasten

Overige huisvestingskosten (erfpacht e.d.) 500,00€        -€              -€              9,00€            

Totaal huisvestingskosten 12.200,00€   12.567,00€   12.750,00€   11.897,00€   

Exploitatiekosten

Aankopen gebruiksvoorwerpen < EUR 450 (bv stellingen, 

dollies, thermometers, verf) 1.500,00€     1.559,00€     1.500,00€     1.167,00€     

Onderhoudskosten gebouw en inventaris 750,00€        21,00€          250,00€        500,00€        

Schoonmaakkosten 143,00€        250,00€        433,00€        

Vuilcontainer

Beveiliging (bv abonnement bedrijfsbeveiliging en/of 

alarminstallatie)

RDC afdracht

Overige exploitatiekosten 800,00€        467,00€        500,00€        5.097,00€     

Totaal exploitatiekosten 3.050,00€     2.190,00€     2.500,00€     7.197,00€     

Kosten aanschaf voedsel

Aankoop voedsel (indien noodzakelijk) 1.500,00€     1.632,00€     1.750,00€     1.491,00€     

Totaal kosten aanschaf voedsel 1.500,00€     1.632,00€     1.750,00€     1.491,00€     

Transportkosten

Brandstofkosten 2.100,00€     1.880,00€     2.000,00€     2.473,00€     

Onderhoud / reparaties 1.800,00€     447,00€        500,00€        1.815,00€     

Motorrijtuigenbelasting 3.500,00€     4.016,00€     4.000,00€     3.577,00€     

Autoverzekering 2.030,00€     

Autohuur

Kilometervergoeding voor operationele handelingen (bv 

distributie pakketten)

Overige transportkosten 100,00€        -24,00€         100,00€        80,00€          

Totaal transportkosten 7.500,00€     6.319,00€     6.600,00€     9.975,00€     

Kosten vrijwilligers

Lief en leed

Vrijwilligerevents 3.500,00€     2.903,00€     3.500,00€     2.945,00€     

Uitkering reisvergoedingen (bv woon-werk)

Cursuskosten 500,00€        -€              500,00€        -€              

Overige medewerkerskosten 100,00€        -€              100,00€        3.391,00€     

Totaal kosten vrijwilligers 4.100,00€     2.903,00€     4.100,00€     6.336,00€     

Afschrijvingen

Afschrijving koelkasten/vriezers 119,00€        

Afschrijving inventaris / hardware 1.713,00€     1.713,00€     1.713,00€     938,00€        

Afschrijving transportmiddelen 500,00€        500,00€        3.000,00€     5.250,00€     

Afschrijving investeringen aan pand

Afschrijving huisvesting (i.g.v. pand in eigendom)

Totaal kosten afschrijvingen 2.213,00€     2.213,00€     4.713,00€     6.307,00€     

Kosten beheer en administratie

Hypothecaire en andere rentebetalingen

Betaalpakket / bankkosten -€              183,00€        200,00€        187,00€        

Totaal kosten beheer en administratie -€              183,00€        200,00€        187,00€        

Dotatie reserves

Resultaat 2.237,00€     16.323,00€   4.037,00€     19.845,00€   

Totaal dotaties reserves 2.237,00€     16.323,00€   4.037,00€     19.845,00€   

Totaal lasten 35.650,00€   47.446,00€   40.000,00€   68.084,00€   
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A (Inventaris) Aanschafwaarde minus afschrijvingen I (Algemene/Continuiteitsreserve) De algemene of continuïteitsreserve is bedoeld om de continuïteit van de 

Voedselbank te borgen. Anders gezegd: als de Voedselbank geen donaties, giften of 

andere inkomsten zou hebben, dan zouden de lopende werkzaamheden nog 

minimaal een jaar moeten kunnen gaan met het geld dat in deze reserve zit. 

B (Koel- en vriesapparatuur) Aanschafwaarde minus afschrijvingen J (Vervangings-/bestemmingsreserve) De vervangings-/ bestemmingsreserve(s) hebben altijd een bestemming voor 

aanwending die later plaatsvindt. Bijvoorbeeld een bestemming ‘groot onderhoud’ of 

‘transportmiddelen’. Kenmerkend voor bestemmingsreserves is dat het bestuur 

gerechtigd is om hieraan onttrekkingen te doen als het van mening is dat het geld op 

een andere plaats harder nodig is. Hierin onderscheid een bestemmingreserve zich 

dus van een voorziening. 

C (Koel- vries auto) Aanschafwaarde minus afschrijvingen K (Bestemmingsfondsen) Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen die van derden zijn verkregen. 

Bijvoorbeeld een donateur schenkt uw Voedselbank een bedrag om t.z.t. een nieuwe 

koelcel van te kunnen kopen. Als u dat niet doet in hetzelfde jaar dat hij die 

schenking doet, dan neemt u dat bedrag dus op als ‘bestemmingsfonds koelcel’ aan 

de passivazijde. 

G1 (Betaalrekening)

Indien meerdere rekeningen, graag specificeren

L (Nalatenschappen) Het eigen vermogen verkregen uit nalatenschap wordt verbijzonderd op debalans, 

omdat deze in sommige ratio's ten behoeve maximaal aan te houden reservers, 

erbuiten mag worden gehouden. Ook de ANBI kijkt naar de vrije reserve.

G2 (Spaarrekening) Indien meerdere rekeningen, graag specificeren M (Vrije reserve) Vermogen dat niet toegewezen wordt aan een bestemming in de categorieën I t/m L

H (Vorderingen) Concreet voorbeeld: Je hebt een (schriftelijke) toezegging van een donatie of gift, 

maar in werkelijkheid is deze nog niet ontvangen. Het toegezegde bedrag dient hier 

opgenomen te worden inclusief omschrijving

N (Voorzieningen) Voorzieningen lijken op reserves maar hebben één belangrijk verschil: ze worden 

niet gevormd uit de winst of het resultaat maar zijn vastgestelde last. Bijvoorbeeld, je 

wilt gedurende een aantal jaren het resultaat een spaarpotje vormen voor de 

aanschaf van een koelcel, dan brengt u gedurende die jaren een last op de 

exploitatierekening. In het jaar van aanschaf van die koelcel financiert u primair de 

koelcel uit de voorziening. 

Een voorziening dient ook te worden gevormd als sprake is van een feitelijke 

verplichting die in één van de volgende jaren moet worden betaald. Als een 

dergelijke verplichting schriftelijk is vastgelegd, dan dient u die op te nemen onder 

de (lang- of kortlopende) schulden. Maar als dat niet het geval is, dan is het mogelijk 

dat u een voorziening moet vormen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een niet 

schriftelijk vastgelegde bestendige subsidiestroom, die ook niet in rechte 

afdwingbaar is. 

Toelichting op de verschillende balansposten
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10. Colofon 
 

Bestuur en portefeuilleverdeling per 31-12-2019 
Voorzitter   Jan Oomkes 
Secretaris   Albert Zuidhof 
Financiën   Bertus Veldman 
Voedselverwerving/  Jan Sennema 
Voedselveiligheid 
Vrijwilligers   Trija Fleer-Niks 
Klanten     Kirsten van Genne 
Welzijn en zorg   Wenda Post-Gall 
PR & Communicatie /  
vicevoorzitter   Willy Jansen-Baltink 
 
Depothouder   Pop Poelman   Op de foto ontbreekt Willy Jansen-Baltink 

         

 
Naw Gegevens 
Stichting Voedselbank Westerkwartier 
Bovenweg 23B 
9861 GG Grootegast 
 
Uitgiftepunt Leek   Rodenburg 4, 9351 PV Leek 
Uitgiftepunt Grootegast (+depot) Bovenweg 23B, 9861 GG Grootegast 
Uitgiftepunt Marum  De Schans, Schoolstraat 8, 9363 BH Marum 
Uitgiftepunt Zuidhorn  Avalon, van Starkenborghkanaal 1 ZZ, 9801TA Zuidhorn 
 

 
Uitgiftepunt Leek  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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