Jaarverslag Voedselbank 2019
Woord vooraf
Het blijft wat treurig dat Voedselbanken moeten bestaan in een van de rijkste landen van de wereld.
Dat neemt niet weg dat wij ons met hart en ziel inzetten voor de mensen die ons nodig hebben.
Het is mooi om te zien dat we gezien en gewaardeerd worden in de Bommelerwaard.
Wij willen alle bedrijven, kerken en particulieren die de Voedselbank Bommelerwaard een schenking hebben gedaan
hartelijk bedanken. Het is voor ons een steun in de rug om te weten dat velen de Voedselbank een warm hart toedragen.
De Voedselbank wordt volledig bemenst door vrijwilligers: zonder vrijwilligers geen Voedselbank. We willen alle
vrijwilligers hartelijk danken voor hun wekelijkse inzet!
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe we het afgelopen jaar hebben gewerkt.

Wim Bijkerk
voorzitter
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Bestuur
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid/coördinator logistiek en voedselveiligheid

Wim Bijkerk
Annegien Loudon-Koudijs
Leo Muis
Janny van Rijn
Leo Lock

Landelijk/regionaal
De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken stelt zware eisen aan de bij hen aangesloten voedselbanken. De
Voedselbank Bommelerwaard is lid van deze landelijke vereniging. In 2019 is er integriteitscode aangenomen waar alle
voedselbanken zich aan moeten houden, zoals termijnen voor bestuursfunctie, vertrouwenspersoon etc. Grote
supermarktketens en producenten van levensmiddelen maar ook al onze lokale partners, willen hun naam alleen aan de
Voedselbank verbinden als zij zeker weten dat hun producten met zorg en op de juiste manier worden vervoerd en
behandeld.
Daarom moeten alle aangesloten voedselbanken gecertificeerd zijn en wordt dit jaarlijks gecontroleerd. Driemaal per jaar
vergaderen alle aangesloten voedselbanken om de opgestelde regels te bespreken en af te stemmen of alle
voedselbanken wel aan de regels (blijven) voldoen.
Ook zijn wij als Voedselbank Bommelerwaard aangesloten bij het regionale distributiecentrum in Arnhem.

Huisvesting
De beschikbare ruimte in Pand 9 bevalt nog steeds goed. Het is een ruime en lichte werkruimte die goed schoon te
houden is. Dit is belangrijk in verband met de strenge regels en de hygiënecode, voor de voedselveiligheid, die door de
Nederlandse Voedsel- en Warenwetautoriteit (NVWA) zijn opgesteld. Het contact en de samenwerking met de andere
huurders van Pand 9 verloopt collegiaal. Waar we elkaar kunnen ondersteunen of helpen wordt dat zeker gedaan. De
lijnen met stichting Vluchtelingenwerk, Buurtzorg en Buurtzorg Jong zijn kort, zodat nieuwe aanvragen snel kunnen
worden behandeld en onduidelijkheden worden besproken als dat nodig is.

Waarborging voedselveiligheid
Op 6 september heeft de jaarlijkse onaangekondigde controle van de Houwersgroep plaatsgevonden. De Houwers Groep
is een geaccrediteerd inspectiebedrijf die de voedselveiligheid inspecteert. Een inspecteur van de Houwers Groep heeft de
Voedselbank grondig doorgelicht. Het eindresultaat was dat wij weer een certificaat gekregen hebben met een prachtige
score (94). Een prachtig resultaat waar we hard aan hebben gewerkt.

Waarborging veiligheid vrijwilligers
In 2018 hebben we een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren en opstellen. Er ligt een document waar
de risico’s en verbeterpunten in kaart zijn gebracht. In 2019 is er gewerkt aan invulling en verbetering van de
aanbevelingen.
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Financiële situatie
Door de subsidies van de gemeente Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen en de financiële donaties van kerken, bedrijven
en particulieren is de financiële situatie van de Voedselbank Bommelerwaard voldoende. Onze grootste kostenposten zijn
de huur van het pand, het onderhoud aan de bus en het hebben en onderhouden van een vriezer en koelcel. Door de
financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Bommelerwaard kunnen we de exploitatie rond
krijgen. Beide stichtingen hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De voedselbanken zijn voor hun inkomsten mede afhankelijk van giften van kerken, bedrijven en particulieren. Voor
schenkers is het belangrijk dat wij de ANBI status hebben, omdat giften dan aftrekbaar zijn bij de aangifte
inkomstenbelasting.
Voor de definitieve financiële jaargegevens over 2019 verwijzen wij u naar de website van de Voedselbank
Bommelerwaard.
De Voedselbank Bommelerwaard staat bij de volgende instanties geregistreerd:
• Kamer van Koophandel onder nummer 30273082
• Belastingdienst ANBI-status onder RSIN nummer 8214 54 808

Donaties en acties in 2019
Inzameling levensmiddelen:
•
•
•
•
•
•

Inzameling bij de diverse kerken in de Bommelerwaard tijdens bid- en dankdag
De opbrengst van de boerenbruiloft van carnavalsvereniging De Wallepikkers
Inzameling tijdens RosRock
Inzameling tijdens het Sint Maartensfeest in de Sint-Maartenskerk Zaltbommel
Inzameling door de leerlingen van het Cambium College Zaltbommel
Inzameling kerstpakketten door de Voedselbank Bommelerwaard

Acties voor de afnemers:
•
•

Sinterklaasactie: voor de kinderen van de voedselbank in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar is royaal geld gedoneerd
door het lokale bedrijfsleven in de Bommelerwaard. Van dit geld zijn aan de hand van de ingeleverde
verlanglijstjes cadeaus bij Intertoys Zaltbommel gekocht. De eigenaar van Intertoys gaf daarop een flinke korting.
Aan de kinderen van de Voedselbank Bommelerwaard wordt in de leeftijd van 4 -12 jaar een verjaardagspakket
aangeboden door de Stichting Jarige Job.

Donaties in geld:
•
•
•
•
•
•
•

Cybersecurity bedrijf ON2IT in Waardenburg € 885,Kringloopwinkel `de Spullewaard’ € 2.725, - (reparatie koelbus)
Klantenactie kringloopwinkel ‘de Spullewaard’ € 1.000, - (december actie)
Klantenactie kringloopwinkel ‘de Spullewaard’ € 1.000, - (15-jarig bestaan ‘de Spullewaard’)
Coöp Rossum € 681,- (statiegeldactie)
Rabobank € 1.265, - (club support 2019)
KV Maaskanters € 570,-
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Overige acties:
•

De website wordt geheel onbezoldigd onderhouden door Ad van Gessel van ONLINE Identity & Solutions B.V. uit
Kerkdriel.

Vrijwilligers
Binnen de Voedselbank Bommelerwaard werken we uitsluitend met vrijwilligers. Het aantal schommelt rond de 60
vrijwilligers. Gezamenlijk voeren ze alle werkzaamheden uit, 52 weken per jaar. Daar zijn we zeer trots op. Het blijft altijd
een uitdaging om genoeg vrijwilligers te vinden, zodat we de werkzaamheden over een grotere groep kunnen verdelen.
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Jaarcijfers Voedselbank Bommelerwaard 2019
Aantal pakketten 01-01-2019
Aantal pakketten 31-12-2019

117
111

Aantal gestopt/afgewezen aanvragen 2019
Aantal nieuwe aanvragen 2019

90
80

Reden pakket gestopt
Boven norm
Eigen verzoek
Duur < 3 jaar
Verhuisd
Afspraken niet nagekomen
Onbekend

30
36
8
5
10
1

Onderverdeling per gemeente

GEMEENTE ZALTBOMMEL
Woonplaats
Zaltbommel
Bruchem
Nederhemert
Zuilichem
Poederoijen
Brakel
Gameren
Aalst
Totaal

Pakketten
27
6
1
3
2
5
2
7
53

Volwassenen
37
10
1
5
3
7
2
7
72

Kinderen
55
14
3
1
4
11
1
9
98
5

GEMEENTE NEERIJNEN
Woonplaats
Haaften
Delwijnen
Waardenburg
Tuijl
Heesselt
Totaal

Pakketten
5
1
2
1
1
10

Volwassenen
5
2
3
2
2
14

Kinderen
3
1
0
2
1
7

Volwassenen
19
3
3
5
6
17
11
64

Kinderen
35
4
5
1
6
24
7
82

GEMEENTE MAASDRIEL
Woonplaats
Kerkdriel
Velddriel
Hurwenen
Rossum
Ammerzoden
Hedel
Heerewaarden
Totaal

Pakketten
15
2
2
3
6
13
7
48
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Verstrekte pakketten per uitgiftepunt

Uitgiftepunt

Aantal

Brakel
Hedel
Heerewaarden
Kerkdriel
Zaltbommel ronde 1
Zaltbommel ronde 2

11
19
6
14
35
26

Opmerkingen bij de jaarcijfers 2019 Voedselbank Bommelerwaard
Opmerking voor totaal:
Bij enkele gezinnen verblijven de kinderen niet volledig op het adres van de persoon die het pakket heeft aangevraagd
(denk aan co-ouderschap of kinderen die een deel van de week in een instelling verblijven.) Deze kinderen tellen voor de
grootte van het pakket voor de helft mee, maar in de telling voor de jaarcijfers volledig.
De meeste aanmeldingen komen van:
• Gemeentelijke instellingen als Buurtteam, Buurtzorg en Buurtzorg Jong, Schuldhulpverlening, Werkzaak.
• Bewindvoerders
• Sociale instellingen als: Humanitas, Linc naar Zorg, MEE Gelderse Poort, STMR
• Vluchtelingenwerk Bommelerwaard.
De voorselectie door de aanmeldingsinstellingen verloopt prima. Er is slechts zelden sprake van een onterechte
doorverwijzing. Alle instanties werken eveneens goed mee bij herscreening, waarbij de financiële gegevens, met
toestemming van de afnemers, wordt opgevraagd bij de bewindvoerders.
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Uitdagingen voor 2020
Het uitvoeren van de verbeterpunten en handhaven van het opgestelde RI&E plan.
Het verder verbeteren en professionaliseren van onze organisatie
Net als voorgaande jaren blijft het invullen van vacatures een uitdaging. We zijn redelijk stabiel met het aantal vrijwilligers
maar we blijven kwetsbaar.
Namens het bestuur van Voedselbank Bommelerwaard
Zaltbommel, 25 april 2020

Peter van Dinther
Secretaris
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