Jaarverslag 2018

Inleiding
Het jaar 2018 was voor de Voedselbank Midden-Groningen het jaar van de grote veranderingen.
De voedselbank verhuisde naar het pand aan de Produktieweg1 in Hoogezand, kreeg nieuwe
statuten met een nieuwe naam: van Voedselbank Hoogezand e.o. werd de nieuwe naam
Voedselbank Midden-Groningen.
In de basis veranderde er niets: de vrijwilligers van de Voedselbank bleven zich inzetten voor de
mensen die voor hun voeding mede afhankelijk zijn van ondersteuning, en dat zowel in de voormalige
gemeente Hoogezand-Sappemeer als ook in de voormalige gemeente Slochteren.
Met dit verslag wil het bestuur van de Voedselbank iedereen op de hoogte brengen van
de activiteiten in het afgelopen jaar.

Hoogezand, februari 2019
Het bestuur:
Beno Munneke, voorzitter en secretariaat
Jan Trip, penningmeester
Rinze van der Wal, voedselveiligheid en intake
Martha Bosman, vrijwilligers

Missie en Doel van de Voedselbank Midden-Groningen
De missie van de Voedselbank Midden-Groningen is het ondersteunen van alle inwoners van de
gemeente Midden-Groningen 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 hulp aan huishoudens die voldoen aan de criteria zoals die door de Vereniging
Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. Deze huishoudens ontvangen tot dusver om de veertien
dagen een voedselpakket.
Organisatie en bestuur
De Stichting Voedselbank Midden-Groningen en haar rechtsvoorganger, stichting Voedselbank
Hoogezand e.o. zijn sinds oktober 2011 werkzaam als Voedselbank. De stichting is voortgekomen uit
de St. Parel die eind 2004 begonnen is met het uitdelen van kerstpakketjes aan klanten van Samen
aan Tafel.
Eind december 2018 werd aan 388 huishoudens tweewekelijks een voedselpakket aangeboden.
Het bestuur van de stichting bestond eind 2018 uit de personen die op de vorige pagina zijn vermeld.
In de bestuurssamenstelling heeft zich geen wijziging voorgedaan in het verslagjaar.
Er wordt aan bestuursleden geen vergoeding voor werkzaamheden verstrekt. Voor de Voedselbank
gemaakte onkosten worden vergoed, zij het in beperkte mate.

Bedrijfspand
Zoals in het vorig verslag was te lezen werd eind 2017 een pand gehuurd aan de Productieweg.
Eind 2017 en begin 2018 werd dat pand aangepast en ingericht om te dienen als opslag van voedsel
en uitdeelpunt voor de klanten.
In maart 2018 vond de verhuizing plaats. Een hele klus voor de vele vrijwilligers die er aan
meewerkten. De verhuizing zelf werd uitgevoerd door de bouwer en oorspronkelijke bewoner van het
pand, Oostland verhuizingen, thans onderdeel van de Mondial Waaijenberg Groep.
Na het inwerken, wat uiteraard enige tijd in beslag nam, wordt de gang van zaken door klanten zowel
als vrijwilligers als positief ervaren.

Nieuwe naam
Tegelijk met de opening, die plaatsvond op 10 april 2018, werd een nieuwe naam gebruikt:
Stichting Voedselbank Midden-Groningen. Daartoe was besloten omdat er als gevolg van de
gemeentelijke herindeling een nieuwe gemeente was ontstaan, Midden-Groningen, bestaande uit de
voormalige gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Op 6 april werden de
nieuwe statuten bij notaris Veldkamp en Elzinga ondertekend.

Opening en open dag.
Op 10 april vond de formele opening plaats van het nieuwe pand en werd de nieuwe naam onthuld.
Openingshandeling werd verricht door wethouder Peter Verschuren, in bijzijn van vele genodigden en
vrijwilligers.
De zaterdag erop, 14 april, was er een open dag. Ieder die dat wilde kon zien hoe het nieuwe pand
eruit zag. Velen maakten er gebruik van. Het duo De Vrolijke Noot omlijste beide gebeurtenissen met
passende muziek.

Vrijwilligers
Het vele werk voor de Voedselbank wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor
geen vergoeding. De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Eind 2018 bestond het aantal vrijwilligers uit 54 mannen en vrouwen. Het bestuur is er opnieuw van
doordrongen dat het voortbestaan en functioneren van de Voedselbank voor een groot deel
afhankelijk is van de inzet van de vrijwilligers, inclusief die van het bestuur. We zijn blij met het
enthousiasme en de vasthoudendheid waarmee zij zich inzetten! Ga maar na: elke dag met de
bestelbus bij de winkels langs, dag in, dag uit. Alle verzamelde voeding sorteren en op gepaste wijze
opbergen, koelen en/of vriezen. Meerdere dagen per week voeding inpakken en uitgeven. Enkele
dagen per week naar het distributiecentrum Groningen om eveneens voeding op te halen. Acties
houden, voorlichting geven, het hele pand schoonhouden, bestuurswerk, etc. etc. Voorwaar een hele
klus!

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. Eind 2017 was dat gestegen tot 317 huishoudens. Ni, eind 2018
zijn dat achtereenvolgens 388 huishoudens, 1021 personen, waarvan 428 kinderen onder de 18 en
75 kinderen boven de 18.
Van de aanvragen zijn in 2018 vanwege niet voldoen aan de criteria, die we meestal wat ruimhartig
toepsassen, er 64 afgewezen, dat is ongeveer 27% van het totaal aantal nieuwe aanvragen.
In 2018 waren er totaal 231 nieuwe aanvragen.
Bij 253 klanten is een her-controle uitgevoerd, meestal ongeveer een half jaar na binnenkomst.
Daarvan is 26,9% zijnde 68 huishoudens afgewezen omdat men inmiddels meer inkomsten had.
Totaal zijn er in 2018 zodoende 484 klanten kortere of langere tijd ondersteund.

Aantal paketten en monden
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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.
Voor 2018 was dat, begrijpelijk gezien het stijgend aantal klanten, aanmerkelijk meer. Er zijn 10.500
pakketten uitgedeeld. Gaan we uit van dezelfde schatting qua bedrag dan komen we op het forse
bedrag van € 315.000,- dat gratis is ontvangen en gratis doorgegeven.
We hebben de pakketten kunnen vullen met goederen door de ophaalacties bij de winkels, alle extra
acties, donaties, zowel zakelijk als particulier en voor een fors deel zijn de goederen afkomstig van
het landelijk netwerk van de Nederlandse Vereniging Voedselbanken die we halen van het Groninger
distributiecentrum dat wordt uitgevoerd door de Voedselbank Groningen.
Ook in 2018 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. Meer dan anderhalve ton appels werden ontvangen van
fruitkweker Bosschaart in Noordbroek. Incidenteel zijn er nog veel meer bedrijven, kerken, scholen,
zangkoren en particulieren die ons goederen schenken.
Alle gulle gevers: dank! Zonder uw bijdragen kon de Voedselbank niet functioneren.

Uitgifte
Wanneer uitgifte:
De uitgifte van pakketten gebeurt elke week op vrijdagmiddag. Daarnaast wordt er om de veertien
dagen ook op maandagmiddag uitgegeven.
De uitgifte gebeurde ook dit jaar op twee locaties:
het grootste deel vanuit de vestiging aan de Kees de Haanstraat te Sappemeer, tot en met maart
2018 en daarna vanaf de nieuwe locatie Produktieweg 1 te Hoogezand, de pakketten voor klanten
van de gemeente Slochteren vanuit het jeugdhonk ’t Schienvat achter de Geref. Kerk in Schildwolde.

Uitgiftepunt Hoogezand, Productieweg

Uitgiftepunt ’ t Schienvat Schildwolde

Voedselveiligheid
De Voedselbanken in Nederland willen voedselveilig werken. Dat geldt uiteraard ook voor de
Voedselbank Midden-Groningen 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, om die reden, 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. Ook in het verslagjaar deden
controleurs weer onaangekondigd onderzoek. Opnieuw werd het certificaat verstrekt waarbij we het
cijfer 8.8! Mooi resultaat. We kregen echter voor bepaalde onderdelen een laag cijfer: we hebben
maatregelen genomen om de procesbeheersing en de administraties te verbeteren.
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
dagelijks ingezet wordt om de goederen uit Groningen en van lokale winkeliers/leveranciers op te
halen. Begin 2019 is de auto ingeruild voor een auto waarbij koelen mogelijk is, een must met alle
warme dagen van de huidige tijd!
Dit is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Kansfonds en het Oranjefonds eind 2018.
We zijn erg blij met deze ondersteuning, zonder dat was aankoop van de koelauto simpelweg niet
mogelijk geweest!

Financiën
Een uitgebreide financiële verantwoording staat in de Jaarrekening 2018, welke op onze site is te
lezen, www.voedselbankmidden-groningen.nl onder het kopje Doelstelling en ANBI zaken.
We konden 2018 afsluiten met een gering verlies, beter dan we hadden verwacht. Dit mede door de
welwillende medewerking van de gemeente Midden-Groningen die besloot ons jaarlijks structureel te
ondersteunen.

Fondsenwerving en Acties
- Ook weer in 2018 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. Daarnaast zijn onze vrijwilligers actief bij de Slochter
Jaarmarkt en andere evenementen.
Een toptijd was ook weer de acties die met de kerst bij verschillende winkels werden gehouden. Met
behulp van veel vrijwilligers en meer dn 120 middelbare schoolleerlingen werden tientallen dozen met
voeding verkregen. Ook de Paasactie bij AH in de Hooge Meren bracht veel op.
Opnieuw is aangetoond dat de Voedselbank een breed draagvlak heeft!

Mooi dat we dit kunnen doen!
We krijgen vaak commentaar in de zin van “jammer dat dit nodig is.” We kiezen een andere insteek:
‘mooi dat we dit kunnen doen!’ We krijgen ook wel kritiek. Niet alles is rozengeur en maneschijn bij de
Voedselbank. Maar het gevoel van dank die we vaak van de klanten horen overheerst en geeft ons
werk een mooie dimensie; samen er zijn voor de ander, voor elkaar, door elkaar!

Voedselbank en samenwerking
Op provinciaal nivo is er sprake van een steeds groeiende samenwerking. Zeer regelmatig wordt in
vergaderverband in het POR, het Provinciaal Groninger Overleg door de 9 Groninger Voedselbanken
onderling overlegd. We zijn verder lid van de Nederlandse vereniging van Voedselbanken waarbij we
regelmatig meedoen aan de Alg. Leden Vergadering te Houten.
De Nederlandse Vereniging van Voedselbanken is een voorbeeld dat vrijwilligerswerk samen kan
gaan met het zeer professioneel werken. Hulde voor het landelijk bestuur en al die vrijwilligers die
zich ook daar inzetten!
Voedselbank in de media
De Voedselbank Midden-Groningen is ook in 2018 regelmatig in het nieuws geweest, met name rond
de acties met de feestdagen en de openingsactiviteiten.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 5 februari 2019

Het bestuur.

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

