
 

 

 Jaarverslag 2021 Voedselbank Midden-Groningen 

 

 Het afgelopen jaar was mede door de Coronapandemie weer een bijzonder 

jaar. Ondanks dit feit hebben bestuur en alle vrijwilligers met hart en ziel 

gewerkt aan hun missie en doelstellingen en hebben ze daarmee vele gezinnen 

een steuntje in de rug kunnen gegeven. 

 Onze missie: De stichting Voedselbank Midden Groningen ondersteunt die 

inwoners binnen de gemeente die onder het bestaansminimum moeten 

leven. 

Onze doelstellingen:  

1. Het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners die voor korte of 

langere termijn onder het bestaansminimum leven. 

2. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel. 

De stichting Voedselbank Midden-Groningen bestaat sinds oktober 2011. We 

zijn aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland . 

 Voedselbank Midden-Groningen is een bedrijf waarvan we kunnen stellen dat 

het een intensief maar bijzonder goed georganiseerd bedrijf is. 

Mede dankzij vele enthousiaste, betrokken en zeer gemotiveerde vrijwilligers 

hebben we veel gezinnen van een goed en verantwoord voedselpakket kunnen 

voorzien. 

 Het depot is gevestigd aan de Produktieweg in Hoogezand en is tevens uitgifte 

punt. Ook in Schildwolde en Zuidbroek zijn uitgiftepunten. 

Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de stichting bestond eind 2021 uit 4 personen. 

- Beno Munneke , voorzitter, secretariaat en baliewerk 

- Rinze van der Wal, voedselveiligheid, intake en baliewerk 

- Martha Bosman, vrijwilligers en baliewerk 

- Annelien de Winter, acquisitie, verslaglegging en penningmeester 



- Vacant, bestuurslid logistiek en transport 

 

Rinse Wagenaar verzorgt in opdracht van het bestuur de facturen, 

kasuitgaven en inkomsten en tevens het financieel jaarverslag. 

Kees Burger ondersteunt het bestuur met werkzaamheden voor de 

website 

 

Het bestuur vergaderde in het jaar 2021 12 maal. 

In de maand juni is er voor het bestuur een beleids-dag georganiseerd, 

dit ter voorbereiding van een nieuw beleidsplan voor de jaren 2022 t/m 

2026. 

Regelmatig schrijft het bestuur een VdB, Van de Bestuurstafel, waarin 

alle vrijwilligers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Het vele werk voor de Voedselbank Midden Groningen werd in 2021 

allemaal gedaan door 65 vrijwilligers, waarvan 7 coördinatoren. Deze 

coördinatoren geven leiding aan het samenstellen van de pakketten en 

zorgen voor een goed verloop en goede sfeer op de werkvloer. 

Om tot werkafspraken en goede afstemming te komen vergaderen zij 6 

tot 8 maal per jaar.  

De chauffeurs rijden 6 dagen per week, het gehele jaar door om bij de 

leveranciers de goederen op te halen.  

 

Na de gemeentelijke herindeling zijn de voormalige gemeenten 

Menterwolde en Slochteren samengevoegd tot één gemeente Midden-

Groningen.  

Gezien het feit dat hiermee onze bedrijfskleding ook niet meer up to 

date was, is besloten om nieuwe kleding aan te schaffen. Met goede 

bedrijfskleding, juiste bedrijfsnaam, herkenbaar en uniform hopen we 

uiting te geven aan goed werkgeverschap en zo bij te dragen aan een 

goed imago van onze voedselbank. 

 

Tegenover het vele werk dat al deze mensen, bestuurders, 

coördinatoren, chauffeurs en vrijwilligers doen, staat geen vergoeding. 

Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden. 

 

Producten en Goederen  

Hoe krijgen we onze pakketten wekelijks gevuld? 



Voor een groot deel , naar schatting tussen de 60 en 80% zijn de 

producten afkomstig van het landelijk netwerk van de Nederlandse 

Vereniging van Voedselbanken.  

Via het Regionaal Distributie Centrum van de VBN in Groningen worden 

deze producten in onze provincie verdeeld. 

 

Voor het overige mogen we een heel jaar brood en allerlei andere  

producten ophalen bij de Aldi in Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek. 

Verder bij de AH in Hoogezand en Siddeburen en Coöp in Zuidbroek. Ook  

Plus in Schildwolde voorziet ons regelmatig van producten. 

Brood wordt ook gehaald bij Bakker Vegter in Sappemeer, Bakker Bart in 

Hoogezand en bakkerij Dijkman in Slochteren. 

 

Fruitkweker Bosschaart in Noordbroek zorgt bijna elk najaar voor vele 

kisten appels, en Pluimvee bedrijf Groeneveld Stootshorn schenkt ons 

regelmatig eieren. 

Betreurenswaardig is het dat de Jumbo’s in Sappemeer, Martenshoek en 

Pleiaden af zien van levering aan de voedselbank omwille van 

economische redenen. 

Gelukkig zijn er heel veel andere bedrijven, kerken, scholen, verenigingen 

én particulieren die ons een warm hart toe dragen. Zowel in natura als 

financieel mogen we ruimhartige giften ontvangen. 

Vermeldenswaardig is dat we van een jubilerend bedrijf Hydro met 

aanverwante bedrijven, Peineman en Lamain BV een jaar lang gratis fruit 

geleverd kregen. Een bijzonder waardevolle en zeer gewaardeerde actie. 

 

Voedsel aankopen is tegen de afspraak die we landelijk gemaakt hebben. 

Het principe is voedsel gratis krijgen en er voor zorgen dat dit gratis weer 

een goede bestemming krijgt. 

Op deze afspraak hebben we ook in dit afgelopen jaar een uitzondering 

gemaakt vanwege de Corona pandemie. De calamiteitenpot van VBN 

stelde ons hiertoe in de gelegenheid door extra financiële middelen ter 

beschikking te stellen. 

 

Voedselveiligheid 

De eisen die de wet aan voedselveiligheid stelt, vraagt er voortdurend 

om hierop alert te blijven. Het registreren van zaken als hygiëne, 

temperatuur van de producten en manieren van vervoeren en opslaan 

vraagt om uiterste zorgvuldigheid. We willen er immers garant voor 

staan dat onze klanten goede en veilige producten krijgen. 



Dit jaar hebben we een forse investering gedaan in meer koel en 

vriesruimte, wat dit proces zeker ten goede zal komen. 

Nadat Senz uitvoerig zijn jaarlijkse controles heeft uitgevoerd kregen we 

ook dit jaar weer een certificaat. 

Een dikke pluim voor alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt en 

hiervoor verantwoordelijk zijn. Met een beoordeling van 7.9 hebben we 

weer uitstekend gescoord! 

 

Uitgifte en aantal klanten. 

Drie maal in de week, op maandag, woensdag en vrijdagmiddag wordt de 

pakketten uitgegeven. Het grootste gedeelte vanuit hoofdlocatie 

Productieweg 1 in Hoogezand. 

In Schildwolde wordt eens in de 2 weken uitgegeven, en in Zuidbroek 

iedere week. 

Per december van het jaar 2021 maakten 401 gezinnen gebruik van de 

voedselbank. Dit getal staat gelijk aan 1007 monden, waaronder 402 

kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. 

In totaal hebben we in het jaar 2021 maar liefst 607 klanten kunnen 

helpen en dat waren in totaal 1523 monden. 

Door de coronamaatregelen zagen we ons genoodzaakt om de werkwijze 

bij de uitgifte aan te passen. Eerder konden alle klanten gewoon binnen 

lopen en hun tassen vullen.  

Om de gevraagde onderlinge afstand te kunnen bewaren worden nu een 

beperkt aantal binnen gelaten. Voor de wachtenden is een grote tent 

beschikbaar waar eenieder op zijn beurt kan wachten. 

Deze werkwijze is goed bevallen. 

 

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket vindt er eerst een 

intake plaats. In het jaar 2021 zijn er 140 klanten aangemeld. Hiervan zijn 

er 91 aangenomen. 

Jaarlijks worden klanten uitgenodigd voor een her-intake. Vanwege 

corona hebben we deze her-intake niet volledig kunnen uitvoeren.  

Van 134 klanten kregen we de positieve melding dat zij zonder onze 

steun weer verder konden. 

Voor de kinderen van onze klanten kunnen we, dank zij de stichting 

Jarige Job, alle kinderen van 0 tot 18 jaar verwennen met een 

verjaardags-box. Met deze box, ter waarde van € 35,- kunnen deze 

kinderen een échte verjaardag vieren, zowel thuis als op school.  

In 2021 hebben we 387 kinderen blij kunnen maken. 



Vermeldenswaardig is zeker dat we in totaal 11900 pakketten verstrekt 

hebben, die in totaal een waarde hebben van circa € 357.000. 

 

 

Samenwerking 

Voedselbank Midden-Groningen is lid van de Vereniging van Voedsel 

Banken Nederland. Hier kunnen we ondersteuning krijgen als we 

bestuurlijke of juridische vragen hebben. En middels een Nieuwsbrief 

laten we ons informeren over recente ontwikkelingen en maken we daar 

graag gebruik van.  

Bovendien zien we de richtlijnen van VBN als richtsnoer voor ons 

handelen. Bij de Algemene ledenvergadering van VBN zijn we zoveel 

mogelijk aanwezig. In coronatijd, zo ook het afgelopen jaar, hebben we 

digitaal deelgenomen aan deze vergaderingen. 

Ook op provinciaal niveau is er sprake van een goede samenwerking en 

nemen deel aan de vergaderingen van het Regionaal Overleg Platform ( 

ROP). Voorts maken we gebruik van de voedings-app waar zaken 

uitgewisseld kunnen worden. 

 

Binnen de gemeente Midden-Groningen werken we samen met 

kledingbank Maxima en zijn we partner in het Armoede pact.  

 

Fondsenwerving en Acties 

Zoals al eerder gemeld verstoorden de coronamaatregelen nogal eens de 

geplande acties. Normaliter helpen leerlingen van het Aletta Jacobs 

lyceum met de inzamelacties die in de maand december gehouden 

worden. Deze actie is mede bedoeld om de klanten met kerst en Oud en 

Nieuw wat extra’s te kunnen geven. De scholen konden hiervoor 

vanwege de coronamaatregelen geen toestemming voor geven. 

De acties bleven beperkt tot het plaatsen van banners en het ophangen 

van posters bij de supermarkten. Het publiek werd zo wel op de acties 

geattendeerd en kon hierdoor wel producten in de daarvoor bestemde 

voedselbank kratten deponeren. Helaas was hierdoor de opbrengst wel 

wat minder. 

Hier stond wel tegenover dat verenigingen en particulieren fors 

gedoneerd hebben zodat er toch heel mooie en goed gevulde einde-jaars 

pakketten uitgedeeld konden worden. 

 

Huisvesting en inrichting 



Sinds 2017 zijn we gehuisvest in een bedrijfspand aan de Productieweg 1 

te Hoogezand. Dit pand biedt voldoende ruimte om onze bedrijfsvoering 

goed te kunnen uitvoeren.  

Omdat we niet over voldoende vries en koelcapaciteit beschikten is er in 

2021 een flinke investering gedaan om dit probleem op te lossen. Er is 

een grote vriescel geïnstalleerd zodat alle producten overzichtelijk 

geplaatst kunnen worden. Tevens zijn 3 gebruikte vrieskisten 

aangeschaft. 

 

De totale investering hiervan was € 30. 696,- Van VBN en RDO Balije van 

Utrecht hebben we subsidies ontvangen waardoor de investering voor 

ons zelf resulteerde in € 6.008 . Fantastisch dat dit mogelijk was! 

 

Financiën 

Een uitgebreid financieel overzicht en de verantwoording daarvan staat 

in ons financiële jaarverslag. Dit is te vinden op onze website 

www.voedselbankmidden-groningen.nl onder het kopje Doelstelling en 

ANBI zaken. 

Het jaar 2021 hebben we, door de vele extra giften, kunnen afsluiten 

met een positief resultaat van € 10.158,00. Dit bedrag zal worden 

toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Met dank aan de gemeente Midden Groningen die ons jaarlijks met een 

flink bedrag ondersteunt. Met dank aan de vele leveranciers die ons 

wekelijks de vele producten leveren. Met dank aan de heel veel 

verenigingen en particulieren die met hun giften en donaties het ons 

mogelijk maakten om zoveel gezinnen een steuntje in de rug te geven.  

 

 

  

 

Tot slot 

Het fundament en het cement van dit mooie bedrijf zijn de vele 

vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor die inwoners van 

Midden Groningen die het verdienen om geholpen te worden. 

Zij zijn onmisbaar!!!!! 

Vol trots mochten wij als Voedselbank Midden Groningen de 

vrijwilligersprijs 2021 van de gemeente Midden Groningen in ontvangst 

nemen. 

Deze vrijwilligersprijs is een financiële ondersteuning aan inspirerende 

en/of opvallende vrijwilligers - projecten binnen de gemeente. 

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


Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Faber mochten we een 

cheque ter waarde van € 500.- in ontvangst nemen. 

Een waardering die we als organisatie mogen zien als een kroon op het 

werk van al onze vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 24 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


