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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

aantal huishoudens 395  377 388 317 279 262 201 91 70 

aantal monden 978 926 1013 841 735 625 465 168 150 

kinderen t/m 17 jaar                           391 373 420 349 274 244 nb nb nb 

aantal vrijwilligers 57  50    53 57 56 48 40 31 23 

aantal uitgiftepunten                            3 2 2 2 2 2 1 1 1 

 

 

  

 

 

Voedselbank Midden-Groningen: 
 

‘Meer dan vierhonderd huishoudens  

hebben onze hulp hard nodig!’ 
 

Meer dan vierhonderd huishoudens in Midden-Groningen, inclusief zo’n dertig In Zuidbroek, 

krijgen elke twee weken een meestal uitgebreid voedselpakket. Dit betekent dat ruim duizend 

mensen eten hebben dat ze van hun eigen inkomen niet kunnen kopen. In 2012 ging het om 

zeventig pakketten. ‘Gaandeweg groeide het aantal huishoudens dat een beroep doet op de 

voedselbank en we verwachten dat dit aantal verder zal stijgen’, aldus de vrijwillige 

bestuurders in het jaarverslag 2019. ‘We konden 2019 nagenoeg quitte afsluiten, mede dankzij 

de welwillende medewerking van de gemeente Midden-Groningen. Zonder deze jaarlijkse 

ondersteuning kan onze Voedselbank niet draaien!’ 

 

‘In 2019 zijn zo’n 9.400 pakketten uitgedeeld. De gemiddelde waarde 

bedraagt, wanneer gekocht bij de super, ongeveer € 30,-. Dit betekent dat we 

voor, naar schatting, ruim € 282.000,- aan goederen hebben opgehaald en 

gratis uitgedeeld.’ 
 
Dankzij vrijwilligers 

Het vele werk voor de Voedselbank wordt 
allemaal gedaan door 53 vrijwilligers. Zij 
ontvangen daarvoor geen vergoeding. De 
stichting heeft namelijk geen betaalde 
medewerkers in dienst. ‘Zes dagen per week 
gaan de vrijwilligers met de bestelbus bij de 
winkels langs in Hoogezand, Siddeburen en 
Zuidbroek, week in, week uit’, aldus het 
jaarverslag. ‘Meerdere dagen per week naar 
het distributiecentrum in Groningen om 
voeding op te halen. Alle verzamelde voeding 
sorteren en volgens de richtlijnen op 
voedselveiligheid opbergen, koelen of 
invriezen. We zijn blij met het enthousiasme en 
de vasthoudendheid waarmee alle vrijwilligers 
zich inzetten! En dan hebben we het wat hun 
werk betreft nog niet eens over de flyeracties, 

diverse pr-activiteiten en onderhoud van het 
pand.’  
 
Zorgvuldige selectie van klanten 
Alle klanten van de voedselbank krijgen een 
eerste intake en eens per half jaar vindt een 
her-controle plaats. In 2019 vond met 187 
nieuwe aanvragers een intake plaats. Daarvan 
zijn 53 afgewezen, omdat men niet voldeed 
aan de gehanteerde criteria. Die criteria 
worden jaarlijks vastgesteld door de 
Vereniging Voedselbanken Nederland. Bij 353 
klanten is een her-controle uitgevoerd en voor 
109 huishoudens resulteerde dit in een 
afwijzing, omdat men inmiddels meer 
inkomsten had of om een andere reden. In 
totaal zijn in het verslagjaar 546 huishoudens 
korte of langere tijd ondersteund. 

 



Alle klanten krijgen een eerste intake en vervolgens eens per half jaar een her-

controle. De criteria worden jaarlijks vastgesteld door de Vereniging 

Voedselbanken Nederland. 
 

Pakketten bestaan uit giften 
De pakketten kunnen worden samengesteld 
dankzij ophaalacties bij winkels, speciale 
acties en donaties, zowel zakelijk als 
particulier. Tussen de zestig en tachtig procent 
van de goederen is afkomstig van het 
landelijke netwerk van de Nederlandse 
Vereniging Voedselbanken. Die goederen 
worden gehaald uit het Groningse 
distributiecentrum. ‘In 2019 reden we 
daarnaast zes dagen per week, het hele jaar 
door, naar de Jumbo-filialen in Hoogezand-
Sappemeer en sinds kort ook naar Jumbo 
Pleiaden’, aldus het jaarverslag. ‘Ook komen 
we bij de Aldi’s in Hoogezand-Sappemeer, bij 
de Plus in Slochteren, bij Albert Heijn in 
Hoogezand en Siddeburen, verschillende 
bakkers en andere leveranciers. In 2019 
kregen we anderhalve ton appels van 
fruitkweker Bosschaart in Noordbroek.’ 
Daarnaast zijn er talloze bedrijven, kerken, 
scholen, zangkoren en particulieren die 
goederen schenken. ‘In 2019 is opnieuw 
aangetoond dat de Voedselbank een breed 

draagvlak heeft!’, melden de bestuurders. ‘Met 
de pakketten maken we mensen blij, 
voorkomen we voedselverspilling en dat is ons 
doel. In 2019 zijn zo’n 9.400 pakketten 
uitgedeeld. De gemiddelde waarde bedraagt, 
wanneer gekocht bij de super, ongeveer € 30,-. 
Dit betekent dat we voor, naar schatting, ruim 
€ 282.000,- aan goederen hebben opgehaald 
en gratis uitgedeeld.’ 
 
Uitgifte: drie keer per week 
In april 2019 stapte de voedselbank over op 
drie keer uitgeven per week. Dit betekent dat 
het bij de uitgifte minder druk is, er vaker 
goederen rechtstreeks vanuit de aanvoer 
kunnen worden door-geleverd en dat er voor 
de klanten meer keuzemomenten zijn. 
Daarnaast wordt er om de veertien dagen ook 
op vrijdagmiddag in Schildwolde uitgegeven. 
De uitgifte vindt plaats op de hoofdlocatie aan 
de Produktieweg 1 in Hoogezand, vanuit 
Jeugdhonk ’t Schienvat, achter de 
Gereformeerde kerk in Schildwolde en sinds 
begin 2020 ook wekelijks in Zuidbroek.  

 
Het volledige Jaarverslag 2019 en een uitgebreide financiële verantwoording in de Jaarrekening 2019 
staan op onze site www.voedselbankmidden-groningen.nl onder het kopje ‘Doelstelling en ANBI 
zaken’.                 
 
Het bestuur 
Beno Munneke, voorzitter en secretariaat 
Jan Trip, penningmeester en logistiek 
Rinze van der Wal, voedselveiligheid en intake  
Martha Bosman, vrijwilligers 
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‘We krijgen vaak commentaar in de zin van ‘Jammer dat dit nodig is’ of 

‘Een schandaal in onze moderne maatschappij’. Wij kiezen de insteek: ‘Mooi 

dat we dit kunnen doen!’ Samen er zijn voor de ander: voor elkaar, door 

elkaar!’ 

http://www.voedselbankmidden-groningen.nl/

