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WOORD VOORAF
Afgelopen jaar is voor de Voedselbank Bommelerwaard een druk jaar geweest.
Allereerst stond daar de verhuizing naar de oude LTS, oftewel Pand9, voor de deur.
Daarnaast liep het aantal afnemers in hoog tempo op.
Sloten wij het jaar 2012 af met 79 pakketten, eind 2013 hadden we inmiddels 88 pakketten
om in totaal 234 monden te vullen.
Gelukkig komen er nog steeds voldoende vrijwilligers bij de Voedselbank helpen, zodat we
alle taken die op ons af zijn gekomen ook aankunnen.
Het bestuur wil weer alle leveranciers, donateurs, sponsoren en vrijwilligers hartelijk
bedanken voor alle ondersteuning.

Bestuur Stichting Voedselbank Bommelerwaard

Postbus 189
5300 AD Zaltbommel
Tel. 06 – 33206672
E-mail: info@voedselbankbommelerwaard.nl
Website: www.voedselbankbommelerwaard.nl
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BESTUUR
In 2013 heeft er een belangrijke bestuurswijziging plaatsgevonden.
Onze oprichtster en voorzitter, Ellen Essed heeft afscheid genomen. Zij heeft er, samen met
de werkgroep Voedselveiligheid, voor gezorgd dat onze Voedselbank in 2012 de certificatie
HACCP heeft gekregen. Haar gedrevenheid en enthousiasme hierbij heeft er voor gezorgd
dat zij door het landelijk bestuur is gevraagd om de pilot “voedselveiligheid en –waarborging”
bij alle aangesloten Voedselbanken in Nederland vorm te gaan geven.
Secretaris Lotty Steenhuizen is Ellen Essed per 1 augustus 2013 opgevolgd als voorzitter en
per 1 november 2013 heeft de Voedselbank Bommelerwaard Heleen Heuer mogen
verwelkomen als nieuwe secretaris.
Per 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
Lotty Steenhuizen
Secretaris
Heleen Heuer
Penningmeester
Leo Muis
Algemeen bestuurslid
Johan de Hoop
Algemeen bestuurslid
Otto Oudshoorn

REGIONAAL/LANDELIJK
Tot 2013 waren alle Voedselbanken zelfstandige banken. De landelijke Voedselbank
Nederland was overkoepelend, maar had onvoldoende zeggenschap over de lokale banken
om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen. Hierdoor waren sommige landelijke
winkelketens huiverig om levensmiddelen aan de Voedselbanken te leveren.
In de loop van 2013 is de reorganisatie een feit geworden. De landelijke Voedselbanken
Nederland is een vereniging geworden waar alle regionale en lokale Voedselbanken lid van
kunnen worden. Zodoende hebben alle Voedselbanken stemrecht bij de landelijke
vergaderingen.
Hierdoor kunnen landelijk genomen beslissingen aan de lokale Voedselbanken worden
opgelegd en wordt de professionalisering van de lokale Voedselbanken bevorderd.
Regionaal zijn wij aangesloten bij de Voedselbank Arnhem. Via deze Voedselbank
ontvangen wij wekelijks de landelijk aangeboden levensmiddelen van de grote
supermarktketens. Andersom kan het voorkomen dat wij, als wij van een van onze
plaatselijke leveranciers bulkgoederen krijgen, die wij niet op onze eigen Voedselbank kwijt
kunnen, wij dit overschot in Arnhem afgeven om over de aangesloten Voedselbanken te
verdelen.

HUISVESTING
Eind 2012 liepen wij tegen onze grens aan om de voedselpakketten nog volgens de gestelde
regels van voedselveiligheid te kunnen verwerken. De ruimte bij de watertoren in Zaltbommel
werd te klein. Daarnaast speelde het feit mee dat wij op de bestaande locatie niet zeker
waren dat wij daar nog jaren konden blijven. De grond stond op de nominatie om gebruikt te
worden voor de aanleg van sportvelden met bijbehorende accommodatie.
Het aanbod van de gemeente Zaltbommel en Woonlinie om deel te nemen aan de opzet om
van de “oude LTS” een bedrijfsverzamelgebouw te maken voor stichtingen en verenigingen
zonder winstoogmerk, kwam voor ons dus op het juiste moment.
Dit betekende dat we meer vloeroppervlakte zouden krijgen en door de indeling van de ons
toegezegde ruimte ook beter aan alle normen voor de voedselveiligheid konden blijven
voldoen.
Het betekende ook dat de kosten van huur en energieverbruik hoger worden in 2014. In
augustus 2013 is het huurcontract getekend en konden we met de voorbereidingen voor de
verbouwing van ons deel van het pand beginnen. Vanaf oktober is een vaste bouwploeg

3
Jaarverslag 2013

Voedselbank Bommelerwaard

(bijna) dag en nacht bezig geweest om van het oude electro-praktijklokaal een mooi, helder
en voedselveilig onderkomen voor de Voedselbank Bommelerwaard te maken.
Gezien de beperkte financiële middelen die daarvoor beschikbaar waren zijn hier ware
staaltjes van creativiteit te zien geweest. Met dank aan diverse bedrijven die ons hierbij
gesteund hebben met materiaal, arbeidsuren en/of korting. Zonder andere bedrijven tekort te
willen doen noem ik hier vooral Promac en VKD die de koel- en vriesinstallatie voor een
groot deel voor hun rekening hebben genomen en Oeverwonen in Geldermalsen die een
pvc-vloer heeft gelegd in een deel van de inpakruimte.

oude situatie

nieuwe situatie

HACCP
Zoals al eerder vermeld, is de Voedselbank Bommelerwaard in 2012 gecertificeerd. Dit houdt
in dat wij aan de eisen van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) moeten
voldoen in het kader van de voedselveiligheid en de waarborging daarvan. De Voedselbank
heeft een handboek ontwikkeld waarin alle normen staan waaraan wij moeten en willen
voldoen om de afnemers te garanderen dat zij voedsel ontvangen dat veilig is. De
procedures moeten ook worden vastgelegd zodat later te controleren is dat aan deze
normen is voldaan.
In december 2013 is de Voedselbank op de oude locatie onverwacht bezocht door een
controleur van Houwers Groep. Deze heeft enkele verbeterpunten geconstateerd, maar er
was voldoende waarborg om het certificaat te verlengen.
Op landelijk niveau wordt door Voedselbanken Nederland hard gewerkt om alle aangesloten
Voedselbanken gecertificeerd te krijgen. De Voedselbank Bommelerwaard is hierin een
beetje een koploper geweest.

FINANCIËLE SITUATIE
In 2013 heeft de gemeente Maasdriel weer de structurele subsidie van € 2.000,00
overgemaakt. Daarnaast hebben de Rotary en Lionsclub een golftoernooi georganiseerd dat
een prachtig bedrag van € 4.000,00 heeft opgeleverd.
Diverse kerken hebben met Dankdag voor het Gewas een collecte gehouden . Cargill heeft
een collecte gehouden onder het personeel en de bezoekers.
Dijkland rtv is in 2013 opgeheven en heeft bij de afscheidsuitzending diverse verenigingen
en stichtingen, waaronder de Voedselbank Bommelerwaard, een prachtig geldbedrag
geschonken. Met alle giften die wij op deze manier ontvangen hebben, zijn we natuurlijk
ontzettend blij.
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TOTAAL FINANCIEEL OVERZICHT 2013
Inkomsten
Donaties bedrijven
Donaties kerken
Donaties overig
Bijdrage gemeenten
Totaal

€ 13.167,00
€ 11.855,00
€ 3.617,00
€ 3.075,00
€ 31.714,00

Uitgaven
Huisvesting
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Totaal

€ 10.335,00
€ 10.785,00
€ 2.694,00
€ 15.476,00
€ 32.292,00

Huisvesting uitgesplitst:
Huur
Energie
Onderhoud en schoonmaak
Kosten koelcel
Totaal

€ 7.800,00
€ 1.771,00
€
561,00
€
203,00
€ 10.335,00

Algemene kosten uitgesplitst:
Verbouwingskosten LTS
Kosten opening nieuwe locatie
Kosten vrijwilligers
Overige kosten
Totaal

€ 7.717,00
€ 1.180,00
€ 2.531,00
€ 4.048,00
€ 15.476,00

DONATIES
Naast geld hebben diverse kerken, scholen en bedrijven ook levensmiddelen opgehaald en
geschonken.
Onderstaand een paar voorbeelden:
Leerlingen van het Cambium, leerlingen van Avans in samenwerking met Coop Rossum,
C1000 in Hedel met ombouwen naar de Jumbo, leden van Weight Watchers die hun verloren
kilo’s in kilo’s levensmiddelen hebben omgezet.
Dan hebben we nog fa. Eaton en personeel van de gemeente Maasdriel die (een deel van)
hun kerstpakketten aan de Voedselbank hebben geschonken. Het Rode Kruis dat
cadeautjes voor de kinderen van de afnemers heeft gekocht. Hovenier Bioch die feestvoedselpakketten voor alle afnemers kwam brengen en de Rotary heeft met Kerstmis voor
ijstaarten voor alle afnemers gezorgd.
Carnavalsvereniging de Wallepikkers hebben, net als vorig jaar, bij de boerenbruiloft de
levensmiddelengeschenken aan de Voedselbank gedoneerd.

Donatie hoveniersbedrijf Bioch

Opbrengst huis aan huis inzameling
leerlingen Cambium

ACTIES
Online Identity heeft onze website gemaakt en ondersteunt het beheer hiervan.
Easy4office heeft ons meubilair en een presentatiebord geschonken voor onze nieuwe
locatie en tenslotte hebben we door de verhuizing van het Streekarchief naar Tiel, van hen
meubilair en stellingen gekregen die wij bij de nieuwe locatie heel goed kunnen gebruiken.
Dit jaar hebben we geen tijd gehad om op braderieën te staan, maar volgend jaar gaat dat
zeker weer gebeuren. Op die manier kunnen wij onze boodschap van de Voedselbank goed
onder de aandacht van de mensen brengen.
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VOEDSELLEVERANCIERS
In de Bommelerwaard hebben we niet te klagen over de levering van diverse kwalitatief
goede levensmiddelen. Zowel bakkers, groothandelaren als tuinders leveren wekelijks of
tweewekelijks verse of gevroren producten bij ons af. Ondanks dat het aantal afnemers
jaarlijks stijgt, kunnen we hierdoor een gevarieerd pakket aan onze afnemers leveren. Alle
leveranciers ook dit jaar weer bedankt voor jullie bijdrage.

VRIENDEN VOEDSELBANK BOMMELERWAARD
Gezien de grote uitgaven waar de Voedselbank regelmatig voor staat is in 2013 de stichting
“Vrienden Voedselbank Bommelerwaard” opgericht.
Zij schrijven bedrijven aan om donaties en sponsoring voor de Voedselbank binnen te halen.
Grote uitgaven waar de Voedselbank momenteel voor staat zijn vooral:
De huur, autokosten en –verzekering, de verbouwing van locatie Pand9, noodzakelijke
aanpassingen en uitgaven om aan de certificering te kunnen blijven voldoen.
We zijn blij dat deze groep mensen deze taken van onze schouders hebben afgenomen.

VRIJWILLIGERS
In 2013 is er enig verloop onder de vrijwilligers geweest. Door aanvaarden van werk, door
verhuizing, maar ook door ziekte en zelfs vanwege een sterfgeval hebben we van diverse
vrijwilligers afscheid moeten nemen. Het geheel onverwachte overlijden op 18 oktober 2013
van Peter v.d. Bosch is als een bom ingeslagen. Door zijn overlijden verloren wij een zeer
actieve en serieuze vrijwilliger.
De vacature voor een coördinator van de vrijwilligers hebben we in 2013 gelukkig weer
kunnen invullen. Ook andere functies die door vertrek van vrijwilligers openvielen, hebben
we met nieuwe enthousiaste vrijwilligers kunnen opvullen. Het blijft steeds een spannend
gegeven om voldoende goede vrijwilligers op de juiste plaatsen te houden of te krijgen.

AFNEMERS
Op 31 december 2012 hadden we 79 gezinnen die wekelijks een voedselpakket kregen. Op
31 december 2013 was dit aantal opgelopen tot 88 gezinnen. Inmiddels bestaat de
Voedselbank ruim 3 jaar. Dit betekent dat in 2013 diverse gezinnen de maximale termijn van
3 jaar bereikt hebben. Deze richtlijn is landelijk vastgelegd. De 3 jaar is gekoppeld aan het
schuldsaneringtraject dat ook in principe 3 jaar duurt. Daarna wordt gesteld dat de mensen
geen aflossingsverplichting meer hebben en dus “onder de streep” meer leefgeld
overhouden. Helaas gaat deze vlieger niet altijd op omdat mensen eerder bij de
Voedselbank aankloppen dan dat het schuldsaneringtraject door de rechter is uitgesproken.
Voedselbank Bommelerwaard hanteert daarom de regel dat als mensen nog een paar
weken of maanden in de schuldsanering zitten en een vast bedrag aan leefgeld ontvangen
dat onder de toekenningcriteria voor verstrekking van een pakket valt, wij het pakket langer
blijven verstrekken. We hebben gelukkig van enkele afnemers afscheid kunnen nemen
omdat zij inderdaad het saneringstraject hadden voltooid en schuldenvrij afscheid konden
nemen.
De afnemers van Neerijnen zouden in Tiel een pakket moeten halen. Vanwege de afstand
hebben we met de Voedselbank in Tiel afgesproken dat deze afnemers in Zaltbommel een
pakket kunnen halen. Voedselbank Tiel geeft onze Voedselbank regelmatig levensmiddelen
in ruil hiervoor.
Momenteel verzorgen wij ook een pakket voor een gezin in Beneden Leeuwen. Dit gezin is
niet mobiel en heeft een begeleider uit Heerewaarden die het pakket voor hen meeneemt. In
overleg is daarop besloten dat de Voedselbank Bommelerwaard daarom het pakket voor dit
gezin verzorgt en bij het uitdeelpunt in Heerewaarden aflevert.
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DE CIJFERS

Zaltbommel 44
Maasdriel 32
Neerijnen 3

50
0
aantal pakketten december 2012

Zaltbommel 28

50

Maasdriel 26
Neerijnen 2

0

Ben. Leeuwen 1

toename pakketten 2013

25

Zaltbommel 23

20

Maasdriel 25

Beëindigd 2013

60
Zaltbommel 49
40
Maasdriel 33
20
Neerijnen 5
0
Afnemers 31-12-2013

Beneden Leeuwen 1
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GEGEVENS PER 31-12-2013
Gezinssamenstelling:
Zaltbommel
Maasdriel
Alleenstaanden
16
14
Alleenstaande ouders:
14
9
Gezinnen:
15
7
Echtpaar:
4
3
Aantal volwassenen:
75
52
Aantal kinderen:
68
25
Weekend kinderen:
1
Diverse gezinnen hebben volwassen kinderen inwonen.

Beëindigd in 2013
Zaltbommel:
Maasdriel:

23
25

Afgewezen bij aanvraag: 12 (leefgeld boven
norm)

Neerijnen
1
1
1
2
10
2

Beneden Leeuwen

Redenen
Verhoging inkomen:
Verhuisd/samenwoning:
Maximale termijn > 3 jaar
Wangedrag:
Afspraak niet nagekomen
Pakket niet opgehaald/ niet
op herintake gekomen:

1

1
2

23
2
11
1
5
6

Duur van afname
Dit is alleen relevant bij de 48 beëindigde pakketten:
1 t/m 3 maanden
3 pakketten
4 t/m 6 maanden
4 pakketten
7 t/m 9 maanden
7 pakketten
10 t/m 12 maanden 6 pakketten
13 t/m 15 maanden 4 pakketten
16 t/m 18 maanden 7 pakketten
19+ maanden
17 pakketten

VERWIJZERS
De volgende instellingen/instanties hebben de afnemers verwezen naar de Voedselbank
Bommelerwaard (hierbij zijn zowel het actieve bestand per 1 januari 2013 als de in 2013
aangemelde afnemers meegeteld):
GGZ instellingen
Inkomensbeheer bureaus/bewindvoerders
Humanitas
Sociale Dienst Bommelerwaard
Sociale Dienst Tiel
Stichting Welzijn Ouderen
Stichting Maatschappelijk Werk Rivierenland
Vluchtelingenwerk
Anders

4
20
10
36
1
1
43
13
20
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MEDIA
In 2013 is de Voedselbank Bommelerwaard gestart met een facebookpagina. Daarnaast
hebben de diverse (week)kranten opnieuw veel aandacht aan het werk van de Voedselbank
besteed. Het is duidelijk dat het werk van de Voedselbank Bommelerwaard in de
belangstelling staat.

ANDERE ACTIVITEITEN
We hebben weer deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt op het Cambium gericht op de
Maatschappelijke Stages van scholieren. Het blijkt dat veel scholieren het erg leuk vinden
hun Maatschappelijke Stage op de Voedselbank te vervullen. Hierdoor waren er ook in 2013
weer veel aanmeldingen voor een stageplaats binnen gekomen
In 2013 hebben we het heel druk gehad met de verbouwing van het nieuwe pand, waardoor
weinig tijd overbleef voor activiteiten buiten het gewone werk van de Voedselbank om.

BEGROTING 2014
Baten
Donaties
Subsidie gemeente Maasdriel
Rente inkomsten

€ 26.000,00
€ 4.000,00
€
250,00

Totaal

€ 30.250,00

Exploitatietekort

€ 9.250,00

Lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Onvoorzien
Totaal

€ 4.500,00
€ 16.050,00
€ 7.250,00
€ 3.000,00
€ 6.200,00
€ 2.500,00
€ 39.500,00

TOEKOMSTVERWACHTINGEN
Gezien de gestage toename van het aantal afnemers (ondanks de landelijk geldende regel
dat een afnemer maximaal 3 jaar een voedselpakket mag ontvangen) en de staat van onze
huidige koelbus, komen wij steeds meer in de knel te zitten met de distributie van de
pakketten naar de buitengebieden op vrijdagmiddag.
Een grotere en goede tweedehands koelbus staat daarom op onze wensenlijst voor 2014.
Daarnaast zouden wij ook graag vaker vlees of vleeswaren in het voedselpakket willen
meegeven. Hiervoor zullen wij in de huidige ompakruimte/verwerkingsruimte een aparte
ruimte moeten creëren waar wij op een voedselveilige manier vlees en/of vleeswaren kunnen
verwerken.
Zoals het in een dynamische organisatie hoort blijft er altijd wat te wensen over.
Met de enthousiaste groep vrijwilligers kunnen we aan deze wensen werken en zorgen dat
de afnemers wekelijks een gevarieerd voedselpakket in ontvangst kunnen nemen.
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