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WOORD VOORAF
In januari 2014 heeft de opening van de Voedselbank Bommelerwaard in Pand9 voor een gezellige
drukte en veel publiciteit gezorgd.

Genodigden en belangstellenden waren onder de indruk van de metamorfose van het voormalige
praktijklokaal elektra van de oude LTS naar een ruimte voor de voedselbank die aan alle eisen van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de voedselverwerking voldoet.

Het bestuur bedankt alle sponsoren die met geld, goederen of diensten aan de verbouwing hebben
bijgedragen. Alle lof aan de vrijwilligers die weken achter elkaar hard hebben gewerkt om deze
gigantische klus op tijd klaar te hebben.

Naast de verbouwing en opening moest het ‘gewone’ werk om de pakketten gevuld en geleverd te
krijgen doorgaan. Het bestuur heeft ervaren dat de groep vrijwilligers van de voedselbank als een
gestroomlijnde machine bergen werk kan verzetten.
Zonder onze, zeer gemotiveerde, vrijwilligers zouden wij niet kunnen bestaan.

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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1. BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is in 2014 niet gewijzigd.
Per 31 december 2014 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter

Lotty Steenhuizen

Secretaris

Heleen Heuer

Penningmeester

Leo Muis

Algemeen bestuurslid

Johan de Hoop

Algemeen bestuurslid

Otto Oudshoorn

2. REGIONAAL/LANDELIJK
Enkele landelijke supermarkten ondersteunen met hun producten het werk van de voedselbanken.
Hun bijdragen worden via regionale voedselbanken verdeeld onder de lokale voedselbanken. De
Voedselbank Bommelerwaard valt onder de regiobank in Arnhem. Met de voedselbanken in de
nabije omgeving worden regelmatig onderling levensmiddelen uitgewisseld. Het betreft meestal een
groot aanbod van levensmiddelen met een beperkte houdbaarheid.
De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken zet de beleidsregels uit waaraan de 157 aangesloten
voedselbanken moeten voldoen. Twee keer per jaar wordt een landelijke bijeenkomst belegd, waar
van iedere voedselbank twee leden aanwezig zijn. Hier wordt onder andere gestemd over het
voorgestelde beleid. Daarnaast is door de landelijke vereniging het nieuwe Handboek Waarborging
Voedselveiligheid opgesteld. Dit handboek is de leidraad voor alle aangesloten voedselbanken. De
door ons zelf ontwikkelde formulieren zijn overgenomen in het nieuw te gebruiken landelijke
handboek.

3. HUISVESTING
Vanaf januari 2014 is Voedselbank Bommelerwaard gevestigd aan de Van Heemstraweg West, Pand9,
in Zaltbommel. Het behoeft weinig betoog dat zowel bestuur als vrijwilligers in hun nopjes zijn met
deze ruime en lichte werkplek. Vanwege de steeds strengere veiligheidseisen heeft het bestuur
besloten om een aparte, hygiënische ompakruimte voor diepvriesproducten te realiseren. Hiervoor is
een prachtige roestvrijstalen aanrecht aangekocht en is een betegelde ompakruimte ingericht."
Het pand voldoet in alle opzichten aan onze wensen en aan de eisen van de voedselveiligheid. Een
erkend schoonmaakbedrijf adviseert ons in het gebruik van professionele schoonmaakproducten.
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4. WAARBORGING VOEDSELVEILIGHEID
De Voedselbank Bommelerwaard dient zich aan regels te houden die door de NVWA (Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit) zijn opgelegd. Deze regels zijn gebaseerd op de voedselveiligheid
regelgeving en HACCP.
In 2014 is een commissie van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken druk bezig geweest o m
deze regels te vertalen naar waarborging voedselveiligheid voor alle aangesloten voedselbanken.
Het wordt een mooie uitdaging voor 2015 om deze aangepaste regels door te voeren in het
controlesysteem van de Voedselbank Bommelerwaard.
Eind 2014 heeft een inspecteur van de Houwers Groep een onaangekondigd bezoek aan onze
voedselbank afgelegd om te kijken of alle regels uit het HACCP handboek worden nageleefd. Deze
controle heeft 100 punten (de maximale score) opgeleverd. We behouden hierdoor onze licentie en
kunnen met trots zeggen dat we ‘het heel goed doen’.
Vanaf 2015 wordt de naam HACCP veranderd in Waarborging Voedselveiligheid.

5. FINANCIËN
Voor een verantwoording van de financiën over 2014 verwijzen wij u naar de website van de
Voedselbank Bommelerwaard.

6. ANBI STATUS
De Voedselbank Bommelerwaard heeft vanaf 2010 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 deze status hebben, omdat de gift
dan aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting. Voedselbank Bommelerwaard staat bij de
volgende organisaties geregistreerd:


Kamer van Koophandel onder nummer 30273082



Belastingdienst ANBI-status onder nummer 72683.
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7. VASTE LEVERANCIERS EN DONATIES
Naast vele particulieren, kerken in de Bommelerwaard en daarbuiten en diverse bedrijven zijn van de
volgende organisaties een financiële of een goederen donatie ontvangen:
Financiële donatie
Van de volgende organisaties heeft de voedselbank een financiële donatie ontvangen:
 Van kringloopwinkel “De Spullewaard” hebben we een geldelijke bijdrage gekregen.
 Bij de Rabobank Clubkas Campagne behoorde de Voedselbank Bommelerwaard bij de 10
hoogst genoteerde organisaties die een cheque hebben ontvangen.
 Daarnaast heeft de voedselbank gelddonaties ontvangen van kledingbeurs NederhemertNoord, de Rotary Club Zaltbommel, de Wielertrimclub en van de Vijfjesactie van de PvdA.

Goederendonatie
Van de volgende organisaties heeft de voedselbank een donatie in houdbare producten ontvangen:
 De jeugdgroep van carnavalsvereniging ‘ De Wallepikkers’ heeft de Voedselbank
Bommelerwaard in 2014 verrast met een onderscheiding. Daarnaast krijgt de voedselbank
van ‘De Wallenpikkers’ jaarlijks de opbrengst van de boerenbruiloft.
 Honing van een imker uit de Bommelerwaard
 Koffie van de diaconie van de Protestante gemeente Rossum-Hurwenen.
 Houdbare producten die ingezameld zijn met dankdag voor het gewas en arbeid in kerken .
 Zegeltjesactie voor boodschappendozen bij EMTÉ supermarkt in Brakel/ totaal 110 dozen.
 Een enorme landelijke actie in de maand december die was opgezet door de regionale radio en tv-omroepen. Door deze actie heeft Omroep Gelderland 100 kratten met lang houdbare
producten aan de Voedselbank Bommelerwaard kunnen doneren.
Ook zijn er diverse leveranciers die wekelijks of maandelijks een vast assortiment aan de voedselbank
schenken, waaronder brood, vleesproducten, aardappelen, kaas, groenten en fruit .
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8. ACTIES
In augustus en september 2014 heeft de voedselbank op de braderie van Rossum en Zaltbommel
gestaan. Dankzij het goede weer was de opbrengst van beide
braderieën heel goed. In december was de actie
decembermaand = feestmaand. Bij een kraam in de hal van
Pand9 konden de inwoners van Zaltbommel en omstreken
lang houdbare producten en/of (een deel van) hun
kerstpakket inleveren. Daarnaast hebben leerlingen van het
Cambium College uit Zaltbommel en de PCB ‘De Bron’ uit
Bruchem een eigen inzamelingsactie gehouden. Beide
scholen hebben er aan bijgedragen dat de schappen bij de
voedselbank weer goed gevuld konden worden. Wij zijn
dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van kerken,
scholen, bedrijven, organisaties en particulieren die het
mogelijk hebben gemaakt dat wekelijks de pakketten met
bruikbare en gevarieerde levensmiddelen gevuld konden
worden.

9. VRIENDEN VOEDSELBANK BOMMELERWAARD
De Stichting Vrienden van de Voedselbank Bommelerwaard is een zelfstandige stichting die in het
leven is geroepen om zich specifiek te richten op het werven van fondsen. Zodoende kunnen de
bestuurders en medewerkers van de voedselbank zich volledig richten op de werving van voedsel en
de distributie daarvan. Het bestuur van de Voedselbank Bommelerwaard is blij dat deze stichting
deze taak op zich heeft genomen. De ontvangen donaties zullen dit jaar vooral gereserveerd worden
voor de aankoop van een goede koelbus. Enkele keren per jaar heeft het bestuur van de Voedselbank
Bommelerwaard en het bestuur van de stichting Vrienden van de Voedselbank Bommelerwaard een
gezamenlijk overleg om af te stemmen waar de grootste financiële noden liggen. Voor meer
informatie over de stichting Vrienden van de Voedselbank Bommelerwaard wordt u via onze website
naar hun website doorverwezen.

10. VRIJWILLIGERS
In 2014 had de voedselbank een vrij stabiel vrijwilligersbestand. Enkele vrijwilligers hebben om privéof gezondheidsredenen afscheid genomen. De opengevallen plaatsen zijn aangevuld met nieuwe
vrijwilligers. Het bestuur organiseert tweemaal per jaar, rond de maanden januari en augustus, een
gezellige samenkomst om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Ook worden vrijwilligers
jaarlijks bijgeschoold om aan de eisen, die aan de voedselveiligheid worden gesteld, te voldoen.
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11. AFNEMERS
Op 31 december 2013 waren 88 gezinnen afhankelijk van een voedselpakket. Op 31 december 2014
is dit aantal opgelopen tot 94 gezinnen.

Tabel 1

Aantallen pakketten
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Aantallen pakketten

40
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10
0

1-1-2014

31-12-2014

Toename

GEGEVENS PER 31-12-2014
Tabel 2:

GEZINSSAMENSTELLING PER GEMEENTE:

Gemeente
Alleenstaanden

Zaltbommel
22

Maasdriel
9

Alleenstaande ouders
Gezinnen
Echtpaar

15
17
8

10
10
4

Aantal volwassenen
Aantal kinderen
Weekend kinderen

93
63
3

53
41
1

Neerijnen

1
2
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Tabel 3:

Gezinssamenstelling volwassenen en kinderen

100

93

90
80
70

63

60

53

50

Aantal volwassenen

41

Aantal kinderen

40
30
20
10

2

0
Zaltbommel

Tabel 4:

Maasdriel

Neerijnen

Afnemers naar categorie

25
22

20
17
15
15

Zaltbommel
10

9

10

10

Maasdriel
Neerijnen

6
4

5

1
0

Alleenstaanden

Alleenstaande
ouders

Gezinnen

Echtpaar

Diverse gezinnen hebben volwassen kinderen inwonen
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BEEINDIGING VAN VERSTREKKINGEN
In 2014 zijn een aantal verstrekkingen beëindigd.

Tabel 5:

Beëindiging verstrekkingen

In Zaltbommel is dit aantal

28

In Maasdriel is dit aantal

16

Ook zijn enkele aanvragen afgewezen omdat het leefgeld
boven de norm uitkwam. Dit aantal is

15

Tabel 6:

30

Verstrekking van de voedselpakketten beëindigd.

28

25

20

16

15

Maasdriel

Afgewezen aanvragen (boven
norm)

15
10
5
0
Zaltbommel

10

Tabel 7:

Duur van de afname

Dit is alleen relevant bij de 44 beëindigde pakketten:
1 t/m 3 maanden

11 pakketten

4 t/m 6 maanden

5 pakketten

7 t/m 9 maanden

4 pakketten

10 t/m 12 maanden

2 pakketten

13 t/m 15 maanden

3 pakketten

16 t/m 18 maanden

8 pakketten

19+ maanden

11 pakketten

12. VERWIJZERS
De volgende instellingen/instanties hebben de afnemers verwezen naar de Voedselbank
Bommelerwaard (hierbij zijn zowel het actieve bestand per 1 januari 2014 als de in 2014 aangemelde
afnemers meegeteld):


GGZ instellingen



Inkomensbeheer bureaus/bewindvoerders



Humanitas



Sociale Dienst Bommelerwaard



Sociale Dienst Tiel

1



Stichting Welzijn Ouderen

1



Stichting Maatschappelijk Werk Rivierenland

26



Vluchtelingenwerk

11



Anders

25

Totaal

123

2
15
6
36
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13. MEDIA
Het afgelopen jaar hebben de voedselbanken in het algemeen en Voedselbank Bommelerwaard in
deze regio niet te klagen gehad over aandacht in de media. Radio, tv en kranten hebben op allerlei
manieren de problematiek van armoede en daarmee de noodzaak van het bestaan van
voedselbanken belicht.
Er is een goed contact met de plaatselijke kranten en weekbladen. Artikelen over acties worden
direct geplaatst en ook ander nieuws over de voedselbank wordt meestal opgenomen in het
regiokatern van de kranten. De boodschap is steeds dat het eigenlijk niet zou moeten, maar dat de
voedselbank voor vele gezinnen bittere noodzaak is.

14. TOEKOMSTVERWACHTINGEN
In het jaarverslag van 2013 ging het bestuur er vanuit dat in 2014 een andere koelbus zou worden
aangeschaft. Er zijn vergaande gesprekken over de aanschaf van een goede tweedehands koelbus
geweest. Uit financieel oogpunt zal de bus in de eerste helft van 2015 worden aangeschaft.
Grote investeringen bij de voedselbank zijn op dit moment niet te verwachten.
Gezien het nog steeds toenemende aantal afnemers van voedselpakketten zal er in de toekomst
enkele keren voedsel moeten worden gekocht om de pakketten op een verantwoorde wijze met
producten uit de schijf van vijf te kunnen aanvullen.
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