Jaarverslag 2019

Inleiding
Het jaar 2019 was voor de Voedselbank Midden-Groningen het jaar van voortbouwen. In het jaar
ervoor waren er grote veranderingen, in dit jaar konden we verder uitbouwen.
Wat bleef: de vrijwilligers van de Voedselbank hebben zich ingezet voor de mensen die voor hun
voeding mede afhankelijk zijn van ondersteuning in de gemeente Midden-Groningen.
Met dit verslag wil het bestuur van de Voedselbank iedereen op de hoogte brengen van
de activiteiten in het afgelopen jaar.

Hoogezand, februari 2020
Het bestuur:
Beno Munneke, voorzitter en secretariaat
Jan Trip, penningmeester en logistiek
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 2019 werd aan 377 huishoudens tweewekelijks een voedselpakket aangeboden.
Dit is exclusief de ruim 30 huishoudens uit het voormalige Menterwolde die tot en met dit verslagjaar
in Veendam hun pakketten kregen. Vanaf januari 2020 neemt onze Voedselbank die zorg over.
In De Broeckhof in Zuidbroek is vanaf 8 januari 2020 een derde uitgiftepunt gestart, naast die in
Hoogezand en Schildwolde.
Het bestuur van de stichting bestond eind 2019 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
Vanaf eind 2017 hebben we de beschikking over ons bedrijfspand aan de Produktieweg 1 te
Hoogezand. Zeker nu we dit pand alweer een tweetal jaren hebben kunnen huren kunnen we ons
nauwelijks meer voorstellen hoe we het altijd hebben kunnen klaarspelen in de bakkerij aan de Kees
de Haanstraat en daarvoor in de Vredekerk! We zijn erg blij dat de gemeente ons zodanig
ondersteunt dat we hier kunnen werken. Er is ruimte en inzet van hulpmiddelen mogelijk.
Ook de klanten zijn er erg tevreden over!

Nieuwe naam
Onze nieuwe naam is al weer volledig ingeburgerd! En dus niet zo nieuw meer…!

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 2019 bestond het aantal vrijwilligers uit 53 mannen en vrouwen.
Het is al vaker gezegd, maar toch: het voortbestaan en functioneren van de Voedselbank is voor een
groot deel afhankelijk van de inzet van de vrijwilligers, inclusief die van het bestuur.
We zijn blij met het enthousiasme en de vasthoudendheid waarmee zij zich inzetten! Zes dagen per
week met de bestelbus bij de winkels langs, in Hoogezand, in Siddeburen, in Zuidbroek, week in,
week uit. Alle verzamelde voeding sorteren en op gepaste wijze opbergen, koelen en/of vriezen.
Voldoend aan de eisen van de Voedselveiligheid! Meerdere dagen per week voeding inpakken en
uitgeven. Meerdere dagen per week naar het distributiecentrum Groningen om eveneens voeding op
te halen. Soms ook naar collega’s in Gieten, Winschoten, Grootegast of Winsum. Enzovoorts!
Alle klanten krijgen een eerste intake en vervolgens krijgen alle klanten eens per half jaar een
her-controle. Verder: flyer-acties houden, voorlichting geven, het hele pand schoonhouden,
bestuurswerk, etc. etc. En zeker een continu-bedrijf als de Voedselbank, zo kun je ons zonder
overdrijving noemen, geldt dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is! En dat kost soms best wat
hoofdbrekens voor degene die de werkroosters moet maken…..
Vrijwilligerswerk, relaxt, zingevend, maar…. niet vrijblijvend!

Hulpvraag
Hieronder ziet u een overzicht van de laatste jaren. Alle cijfers per 31/12 (tenzij anders aangegeven)
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In 2019 is er bij 187 nieuwe aanvragen een intake geweest. Daarvan zijn er 53 afgewezen, zijnde
28,3%, omdat men niet voldeed aan de criteria zoals we die hanteren. De criteria worden jaarlijks
vastgesteld voor de Vereniging Voedselbanken Nederland.
Bij 353 klanten is een her-controle uitgevoerd, meestal ongeveer een half
jaar na binnenkomst. Daarvan is 30,8%, zijnde 109 huishoudens, afgewezen
omdat men inmiddels meer inkomsten had of op andere wijze niet meer
voor ondersteuning in aanmerking kwam.
Totaal zijn er in 2019 zodoende 546 huishoudens kortere of langere
tijd ondersteund.

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.
In 2019 zijn er ongeveer 9.400 pakketten uitgedeeld. De gemiddelde waarde bedraagt, als iemand
het bij de super had moeten halen, ongeveer 30,-. Dit betekent dat we in 2019 voor, naar
schatting, ruim € 282.000,- aan goederen hebben opgehaald en gratis uitgedeeld.

We hebben de pakketten kunnen vullen met goederen door de ophaalacties bij de winkels, alle extra
acties, donaties, zowel zakelijk als particulier. Voor een fors deel, naar schatting tussen de 60 en
80%(!) zijn de goederen afkomstig van het landelijk netwerk van de Nederlandse Vereniging
Voedselbanken die we halen van het Groninger distributiecentrum. De werkzaamheden daar worden
uitgevoerd door de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Nederland, Regio
Groningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van de Voedselbank Stad
Groningen
Ook in 2019 reden we zes dagen per week, het hele jaar door, naar de Jumbo in Sappemeer,
Martenshoek en de Hoofdstraat. Sinds een aantal maanden ook naar Jumbo Pleiaden.
Ook komen we bij de Aldi’s in Hoogezand en Sappemeer, bij de Plus in Slochteren, bij de Albert Heijn
in Hoogezand en Siddeburen, verschillende bakkers en andere leveranciers.
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
Vanaf april 2019 zijn we overgestapt op 3 x uitgeven per week. Dat heeft als voordeel dat het minder
druk is, er vaker goederen rechtstreeks vanuit de aanvoer kan worden doorgeleverd en er voor de
klanten meer keuzemomenten zijn indien men door omstandigheden op de eigen dag verhinderd is.
Nadeel is dat het veel meer van de organisatie vergt; er zijn nu drie coördinatoren met drie assistent –
coördinatoren die wekelijks elk een dag of twee dagen actief moeten zijn samen met vijf a zes
vrijwilligers.
De uitgifte van pakketten gebeurt nu elke week op maandagmiddag, op woensdagmiddag en op
vrijdagmiddag. Daarnaast wordt er om de veertien dagen ook op vrijdagmiddag in Schildwolde
uitgegeven. Vanaf begin 2020 ook wekelijks in Zuidbroek.
De uitgifte gebeurde ook dit jaar nog op twee locaties:
het grootste deel vanuit de hoofdlocatie Produktieweg 1 te Hoogezand en dus ook 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 2015 en daarna elk jaar ontvingen we het certificaat Voedselveilig werken.
Ook in het verslagjaar deden controleurs van het bureau Sensz te Naarden weer onaangekondigd
onderzoek. Opnieuw werd het certificaat verstrekt waarbij we het cijfer 8.4 kregen. Mooi resultaat,
daar kunnen we zonder blozen mee thuis komen!
Jaarlijks wordt de controle herhaald als stimulans om aan de strenge criteria van voedselveilig werken
te kunnen blijven voldoen.

Transport
De Voedselbank heeft nog steeds 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. In de loop van dit jaar is er ook een koel-aanhangwagen
aangeschaft vanwege tekort aan laadruimte in onze vrachtauto.
Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vereniging Voedselbanken Nederland. We
zijn erg blij met deze ondersteuning, zonder dat was aankoop van de aanhangwagen een stuk
lastiger geweest. En zonder voldoende vervoerscapaciteit geen voeding…..

Financiën
Een uitgebreide financiële verantwoording staat in de Jaarrekening 2019, welke op onze site is te
lezen, www.voedselbankmidden-groningen.nl onder het kopje Doelstelling en ANBI zaken.
We konden 2019 nagenoeg quitte afsluiten. Dit mede door de welwillende medewerking van de
gemeente Midden-Groningen die besloot ons jaarlijks structureel te ondersteunen. Zonder die
ondersteuning zou onze Voedselbank niet kunnen draaien!

Fondsenwerving en Acties
- Ook in 2019 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, de Life Style beurs 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 dan 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.” Of ook vaak: “een schandaal in
onze moderne maatschappij”.
We kiezen een andere insteek: ‘mooi dat we dit kunnen doen!’ Natuurlijk gaat niet alles goed. Ook
ons werk is mensenwerk. 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 niveau is er sprake van een goede samenwerking. We worden onder meer
ondersteund door onze collega’s uit het Westerkwartier, uit Gieten en anderen. We maken gebruik
van de app Voedingsassistent waarbij de locale Voedselbanken zaken aan elkaar uitruilen.
Regelmatig wordt in vergaderverband in het ROP, het Regionaal Overleg Platform, 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 lichtend voorbeeld dat vrijwilligerswerk samen
kan gaan met het zeer professioneel werken. Petje af voor het landelijk bestuur en al die vrijwilligers
die zich ook daar inzetten!

Voedselbank in de media
De Voedselbank Midden-Groningen is ook in 2019 met enige regelmaat in het nieuws geweest, met
name rond de acties met de feestdagen en de openingsactiviteiten.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 26 februari 2020

Het bestuur.

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

