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CORONA 
Dit verslag kijkt terug op 2019, de pre-corona tijd. Een lang durende 1½ meter samenleving gaat 
ons werk waarschijnlijk ingrijpend beïnvloeden. Wij passen onze werkwijzen nu bijna wekelijks 
aan, alle maatregelen zijn gericht op voorkomen van besmetting van klanten én vrijwilligers. Maar 
in 2019 was dat allemaal nog eenvoudig en overzichtelijk… 
 
Uitgangspunt 
Ons uitgangspunt is dat wij als Voedselbank ‘helaas’ tijdelijk moeten bestaan. 
Rond 1 miljoen Nederlanders leeft (in pre-corona tijd!) volgens het NIBUD onder de armoedegrens. 
Vaak hebben mensen tijdelijk hulp nodig om financiële zaken weer op orde te krijgen. Wij vinden 
het belangrijk om onze klanten ook met adviezen te helpen. Dat doen wij op informele wijze, bij de 
uitdeling en tijdens de (her-)intakegesprekken. Maar wij kunnen als vrijwilligersorganisatie niet die 
begeleiding en deskundigheid bieden die onze klanten soms nodig hebben.  
Graag houden we de werkers en de ervaringsdeskundigen op het terrein van armoedebeleid in 
onze gemeente op de hoogte en maken we kennis met ideeën en ontwikkelingen. Ons werk blijft het 
verstrekken van voedsel. Dat doen we goed en daar blijven we op focussen. 
 
Voedselbank Dongeradeel/Ferwerderadiel 
Onze Voedselbank richtte zich in 2019 op inwoners van de voormalige gemeenten Dongeradeel en 
Ferwerderadiel. Samen met de Voedselbank in Kollum (werkgebied Kollumerland ca.) én die in de 
buurgemeente Dantumadiel werkten wij intensief samen aan campagnes en deelden onderling 
beperkt houdbaar voedsel waarvan de één te veel en de ander te weinig had. 
 
Doelstelling 

• voedsel verstrekken aan mensen die dat niet of 
nauwelijks zelf kunnen betalen 

• verspilling van goed voedsel tegengaan 
• aandacht voor kwetsbare mensen in onze eigen omgeving 
• mensen die ‘onder de radar’ leven oproepen om een 

beroep te doen op steun 
 
Schiermonnikoog 
Een groep betrokken bewoners op Schiermonnikoog heeft ons begin 2019 gevraagd om ook op 
Schiermonnikoog gezinnen de mogelijkheid te bieden om een beroep te mogen doen op onze 
Voedselbank. Via een folder en inbreng van Maatschappelijk Werk hebben zich klanten gemeld die 
voldeden aan de landelijke criteria (plus een ‘eiland-marge’). Tot halverwege 2020 loopt nu in 
samenwerking met een initiatiefgroep op het eiland een proef met bevoorrading vanuit Dokkum 
om uit te vinden op welke manier deze hulpverlening efficiënt en klantvriendelijk vorm kan krijgen. 
De gemeente Schiermonnikoog was bereid om daarvoor financiële ondersteuning te bieden. De 
Schiermonnikoogse klanten zijn uit privacyoverwegingen niet apart maar in onderstaande 
algemene cijfers meegenomen.  
 

Supermarkt - sticker 
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Onze cijfers 2019 
• Er kwamen per uitdeling ruim 65 huishoudens een voedselpakket ophalen. Dat betekent dat er 

per uitdeling ongeveer 200 volwassenen en kinderen gebruik maken van onze diensten.  
Daarvan zijn er bijna 80 (!) jonger dan 18 jaar.  

• In 2019 deden in totaal 106 huishoudens (= 300 mensen) een beroep op onze Voedselbank. 
• 10 verschillende instanties uit de regio (van maatschappelijk werk tot schuldhulpverleners) 

hebben bemiddeld bij aanmelding van nieuwe klanten in 2019. 
• In 2019 hebben onze screeners veel nieuwe intake gesprekken uitgevoerd maar ook her-

intakes. Op gezette tijden wordt namelijk het inkomen van iedere klant opnieuw beoordeeld.  
Zo konden bijna 60 huishoudens gelukkig (!) als klant worden uitgeschreven. We hanteren bij 
het beoordelen de landelijk afgesproken inkomenscriteria (zie onze site voor de details). 

• We moeten vaker afwijken van het criterium dat klanten max. 3 jaar van onze tijdelijke (!) 
diensten gebruik mogen maken. Er is een groeiende groep mensen die niet in staat lijkt om op 
eigen kracht uit hun zware financiële problemen te komen. Maar liefst 30% van onze klanten 
had in 2019 meer dan €10.000 schuld. 

• We kunnen uit onze gratis voorraad niet altijd voedselpakketten samenstellen met voldoende 
gevarieerde voedingswaarde. In 2019 hebben we voor ongeveer € 3000 aan producten bij 
lokale ondernemers bijgekocht.  

• Ook in 2019 is er iedere twee weken een uitdeling geweest. En rond Kerst een extra! Met 
Sinterklaas waren er via ‘het glazen huis’ weer extra cadeaus voor kinderen. En ook de 
landelijke organisatie Jarige Job zorgde bij iedere verjaardag van een kind voor een goed 
gevulde cadeau-doos. 

• Kerken en scholen, dat zijn 2 organisaties in onze regio die ons altijd maar weer weten te 
vinden! Op de site vertellen we met grote regelmaat welke acties er hebben plaatsgevonden.  

 
Vrijwillig 
Wij werken uitsluitend met (onbetaalde) vrijwilligers. Onder de vrijwilligers is weinig verloop 
geweest. Het is een toegewijde groep van zo'n 45 mensen die veel werk verzet.  
De noodzaak om voedselveilig te werken, de omgang met klanten en met elkaar en de vele 
ontwikkelingen waar we in mee moeten gaan, trekken soms een zware wissel op ons allen. 
 
Vertrouwen van Supermarkten 
Supermarkten stellen als voorwaarde aan gratis levering dat het hele proces bij de Voedselbank van 
intake en opslag tot uitgifte van (bederfelijk) voedsel aantoonbaar veilig is en dat afspraken rond 
houdbaarheidsdatums gerespecteerd worden. Dat vergt voortdurende alertheid van onze 
vrijwilligers. We hebben procedures voor opslag / koeling / schoonmaak / registratie, waar we ons 
steeds beter aan weten te houden.  
In april 2016 hebben we het Voedselveiligheidslabel behaald en ook 
in 2019 is dit na een onverwachte controle opnieuw verlengd. 
 
Koelcel en Zonnepanelen 
Een bijzondere ontwikkeling was de aanschaf van een grote koelcel, 
waar wij aangeboden spullen gekoeld en vers kunnen bewaren tot 
aan de uitdeeldatum. Alle vriezers en deze nieuwe koelcel vragen 
veel elektriciteit. Daarom hebben wij in 2019 met steun van een 
stevige sponsor ons plat dak vol gezet met zonnepanelen. De 
opbrengst lijkt veelbelovend en maakt het mogelijk dat wij tegen 
acceptabele kosten voldoende koel- en vriescapaciteit kunnen 
inzetten om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen. Deze twee 
lange termijn investeringen heeft het bestuur kunnen nemen nu de 
Stichting eigenaar is geworden van het pand. 
 

Onze nieuwe KOELCEL 
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Bestuur 2019 
Het bestuur vergaderde iedere 6 weken en bestond in 2019 uit: 
Gerard Timmerman - voorzitter, pr-voorlichting 
Gosse de Boer  - secretaris, website 
Karla Meindersma  - penningmeester, inkoop 
Peter Pranger   - logistiek, pandbeheer 
Fenny Reitsma  - organisatie, vrijwilligers 
Jan Winters  - voedselveiligheid, arbo 
 
Financiën 
De jaarrekening wordt jaarlijks samengesteld door Bentacera en komt wanneer hij klaar is op onze 
website, waar ook onze begroting te zien is. Samen met dit jaarverslag geeft dat goed inzicht en 
voldoen wij ook aan de voorwaarden om onze ANBI status te hanteren. Met behulp van de giften en 
subsidies van diverse kanten hebben we in 2019 weer goed kunnen zorgen voor onze klanten. We 
hebben ook kunnen reserveren voor de aanschaf van een 2de hands koelbus. Deze is in ons werk, uit 
voedselveiligheidsoverwegingen, onontbeerlijk aan het worden. 
Alle gulle gevers hartelijk dank!! 
 
Draagvlak in de regio 
‘Aantoonbaar breed draagvlak onder de bevolking’ was bij de oprichting van de Voedselbank in 2010 
een voorwaarde voor gemeentelijke subsidie. We kunnen vaststellen dat wij ook in 2019 hieraan 
hebben voldaan. Ruim 60% van de baten zijn private bijdragen uit de lokale gemeenschap. 
 
Regionaal Distributie Centrum (RDC) in Drachten 
Ons regionaal distributiecentrum in Drachten, waar wij samen met de andere 16 Voedselbanken in 
Fryslân eigenaar van zijn, heeft een zwaar jaar achter de rug. Het feit dat de vrijwilligers een 
dergelijk depot verantwoord logistiek draaiende hebben weten te houden verdient een groot 
compliment. Wekelijks ontvangen wij via hen (ook bederfelijke) producten die vanuit landelijke 
voedselproductie ketens ‘plotseling’ over alle 170 Voedselbanken in Nederland worden 
gedistribueerd. Dit voedsel ‘uit Drachten’ vormt naast de lokale aanvoer steeds een belangrijk 
onderdeel bij het samenstellen van de voedselpakketten.   
 
 
 
 
Het bestuur 
mei 2020 
 


