Jaarverslag 2017

Inleiding
Opnieuw was het hele jaar, 2017, de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. actief in HoogezandSappemeer en in Slochteren-Schildwolde.
Met dit verslag wil de stichting iedereen op de hoogte brengen van onze activiteiten in het afgelopen
jaar.

2017 was het laatste jaar dat we gebruik maakten van deze locatie.
Medio maart 2018 zijn we verhuisd naar de Produktieweg 1 te Hoogezand.

Adresgegevens per april 2018

Hoogezand, maart 2018
Het bestuur:
Beno Munneke, voorzitter
vacature, secretaris
Jan Trip, penningmeester
Rinze van der Wal, bestuurslid voedselveiligheid en intake
Martha Bosman, bestuurslid vrijwilligers

St. Voedselbank Midden-Groningen.
Produktieweg 1
9601 MA Hoogezand
(bezoek alleen op afspraak)
bankrelatie:NL 42 RABO 0166 3640 96
KvK: 53828801
Aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI

Missie en Doel van de Voedselbank Hoogezand e.o.
De missie van Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is het ondersteunen van de inwoners de
gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren die onder het bestaansminimum leven.
De stichting heeft tot doel:
•
•

Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel
uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
Het tegengaan van verspilling van voedsel.

De Voedselbank geeft vorm aan deze missie en de doelstelling door het inzamelen van voedsel en
door deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank
geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig hebben en die voldoen
aan de criteria zoals die door de Vereniging Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. Deze
huishoudens ontvangen om de veertien dagen een voedselpakket.

Organisatie en bestuur
De Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is sinds oktober 2011 werkzaam. De stichting is
voortgekomen uit St. Parel die eind 2004 begonnen is met het uitdelen van kerstpakketjes aan
klanten van Samen aan Tafel.
Eind december 2017 werd aan 317 huishoudens tweewekelijks een voedselpakket aangeboden.
Het bestuur van de stichting bestond eind 2017 uit de personen die op de vorige pagina zijn vermeld.
Er werd afscheid genomen van voorzitter Carmen Kluppel en bestuurslid Ankie Folkersma. Samen
met het al eerder vertrokken bestuurslid Margriet Kruit stonden zij aan de wieg van de voedselbank.
We zijn hen grote dank verschuldigd voor hun tomeloze inzet! Samen met alle vrijwilligers is van hen
tijdens een afscheid die plaats vond in het restaurant van De Burcht afscheid genomen.
Er wordt aan bestuursleden geen vergoeding voor werkzaamheden verstrekt. Wel worden voor de
Voedselbank gemaakte onkosten vergoed, zij het in zeer beperkte mate.
Een groot deel van de benodigde inzet van het bestuur werd opgeslokt door de zoektocht naar een
nieuw, groter onderkomen. Noodzakelijk: we groeiden opnieuw uit ons jasje. Verschillende locaties
zijn bekeken en onderzocht. Tenslotte konden we eind 2017 een pand huren aan de Productieweg.
Eind 2017 en begin 2018 werd dat pand ingericht, door eigen vrijwilligers en door ingehuurde
aannemers, en geschikt gemaakt voor ons doel.
Medio 2018 zijn we verhuisd. Daarbij werd, in verband met de gemeentelijke herindeling, ook een
nieuwe naam gebruikt voor onze voedselbank,

Vrijwilligers
Het werk voor de Voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor geen
vergoeding. De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Eind 2017 bestond het aantal vrijwilligers uit 50 mannen en vrouwen. Het bestuur is er zeker van
doordrongen dat het voortbestaan en functioneren van de Voedselbank helemaal afhankelijk is van
de inzet van de vrijwilligers. We zijn blij met het enthousiasme en de vasthoudendheid waarmee de
vrijwilligers zich inzetten!

Hulpvraag
De stijgende lijn in de hulpvraag die zich al langer voordeed is in het verslagjaar ook weer doorgezet.
In december 2014 waren er 201 huishoudens die een pakket kregen. Eind 2015 en 2016 waren
ongeveer gelijk, 280 huishoudens. Die was eind 2017 gestegen tot 317 huishoudens met 845
personen! Van hen waren er 352 kinderen jonger dan 18 jaar en 60 thuiswonende kinderen ouder
dan 18 jaar.

Goederen
In 2017 hebben we ruim 7500 pakketten uitgedeeld. Als we uitgaan van een gemiddelde waarde van
(schatting) € 30,- dan betekent dit dat er voor meer dan € 225.000,- aan goederen ontvangen is en
weer doorgegeven.
We hebben de pakketten kunnen vullen met goederen ontvangen van de landelijke Vereniging
Voedselbanken. Daarnaast zijn er plaatselijke leveranciers die o.a. brood, eieren en aardappelen
leveren.
Ook in 2017 reden we dagelijks (zes dagen in de week) bij de Jumbo in Sappemeer, bij Jumbo
Martenshoek en Jumbo Hoofdstraat. Ook komen we bij de Aldi, bij de Plus in Slochteren, sinds
voorjaar 2018 ook bij de Albert Heijn in Siddeburen, de Coöp. in Harkstede, verschillende bakkers en
andere leveranciers. Zo krijgen we regelmatig prima aardappelen van boer Wiersema uit Spijk en
spruitjes van Kroon Borgercompagnie. Kwekerij Wildeman van Kolham voorzien ons, met hulp van
mensen van Edzesheerd regelmatig van verse groente. Incidenteel zijn er nog veel meer bedrijven,
kerken, scholen en partikulieren die ons goederen schenken. Alle gulle gevers: dank!
Wekelijks rijden we daarnaast ook nog, meestal twee keer, naar het Distributiecentrum in Meppel, het
Noordelijke depot van de Voedselbanken NL, om de producten die verzameld zijn door de landelijke
Vereniging op te halen.

Uitgifte
De uitgifte van pakketten gebeurt hoofdzakelijk op vrijdag. Ook in 2017 gebeurde dat op twee
locaties: het grootste deel vanuit de vestiging aan de Kees de Haanstraat te Sappemeer, en kleiner
deel vanuit ‘De Kandelaar’ achter de Geref. Kerk in Schildwolde.

Uitgiftepunt Hoogezand, Kees de Haanstraat

Uitgiftepunt Schildwolde, achter De Kandelaar

Voedselveiligheid
De Voedselbanken in Nederland willen voedselveilig werken. Dat geldt uiteraard ook voor de
Voedselbank Hoogezand e.o. Doel daarbij is onze klanten te waarborgen dat zij er zeker van kunnen
zijn dat de voeding gezond is, veilig, gecontroleerd. Doel is ook dat meer bedrijven voedsel aan ons
leveren.
Voor het eerst in de tweede helft van 2015 ontvingen we het certificaat Voedselveilig werken.
In de loop van 2016 en ook in 2017 heeft het bureau Sensz te Naarden de Voedselbank opnieuw
gecontroleerd. De groen certificaat werd beide keren gecontinueerd
Jaarlijks wordt de controle herhaald als stimulans om aan de strenge criteria van voedselveilig werken
te kunnen blijven voldoen.

Transport
De Voedselbank heeft de beschikking heeft over een eigen kleine vrachtwagen met aanhanger, die
ingezet wordt om de goederen uit Meppel en van lokale winkeliers/leveranciers op te halen.

Financiën
Een uitgebreide financiële verantwoording staat in de Jaarrekening 2017, welke op onze site is te
lezen

Fondsenwerving en Acties
- In 2017 werden er weer heel veel acties gehouden om geld en goederen in te zamelen voor de
Voedselbank in Hoogezand. Letterlijk teveel om op te nomen. Particulieren, kerken, scholen,
bedrijven, van alle kanten worden we geholpen.
Een toptijd was ook weer de acties die met de kerst bij verschillende winkels werden gehouden. Met
behulp van veel vrijwilligers en veel middelbare schoolleerlingen werden tientallen dozen met voeding
verkregen.
Opnieuw is aangetoond dat de Voedselbank een breed draagvlak heeft! De dank die we vaak van de
klanten horen geeft ons werk een mooie dimensie; samen er zijn voor de ander, voor elkaar, door
elkaar!
Zorgen
Voor de komende periode hebben we veel meer geld nodig, in verband met de nieuwe, veel grotere,
locatie, de dure inrichtingskosten en de noodzakelijke aanschaf van hulpmiddelen.. Gezien de
bijzondere situatie van de vorming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen wordt pas in de loop
van dit jaar duidelijk op hoeveel steun van vanuit de gemeente kunnen rekenen. We hopen dat we,
net als veel collega-voedselbanken in onze provincie, structureel in ieder geval de huur- en
energiekosten vergoed krijgen. Momenteel is onze financiële situatie best wel zorgelijk!

Voedselbank en samenwerking
Op provinciaal nivo is er sprake van een steeds groeiende samenwerking. Zeer regelmatig wordt in
vergaderverband maar ook onderling overlegd. Dat gebeurd ook in regionaal verband van de 4
noordelijke provincies. Ook daarin participeert onze Voedselbank. Tenslotte: we zijn lid van de
Nederlandse vereniging van Voedselbanken waarbij we regelmatig meedoen aan de ALV te Houten.
De Nederlandse vereniging is er een schoolvoorbeeld van dat vrijwilligerswerk samen kan gaan met
het zeer professioneel werken. Opnieuw petje af voor het landelijk bestuur!

Voedselbank in de media
De Voedselbank Hoogezand e.o. is ook in 2017 regelmatig in het nieuws geweest.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 7 april 2017

Het bestuur.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit verslag? We horen het graag!
info@voedselbankmidden-groningen.nl

