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Met dank aan...
...de ca. 130 vrijwilligers van Voedselbank Zuidwest-Drenthe. Zonder hun inzet en grote
betrokkenheid zou het onmogelijk zijn te doen wat we doen: voedselhulp verlenen aan
mensen die noodgedwongen aangewezen zijn op het instituut voedselbank;
...de werkgroepen en screeningsteams van de Uitgiftepunten in Meppel, Hoogeveen en
Westerveld.
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1. Jaarverslag stichtingsbestuur
1.1. Over het bestuur




Het stichtingsbestuur bestaat uit 9 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en
de drie voorzitters van de uitgiftepunten Meppel, Hoogeveen en Westerveld.
Daarnaast zijn in 2018 Willem Rumph en Hielke van Dijken toegetreden tot het
bestuur.
Het stichtingsbestuur kwam in 2019 5 keer in vergadering bijeen.

1.2. Financiën
Het financiële jaarverslag van 2019 is opvraagbaar via
info@voedselbankzuidwestdrenthe.nl.
Deze kunt u ook vinden op de pagina Anbi-gegevens op
www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl.
1.3. Belangrijke onderwerpen
1.3.1. Uitkomsten audit: De status GROEN voor een jaar verlengd
In juli 2019 hebben, zoals in voorgaande jaren, op alle uitgiftepunten externe audits door
SENSZ plaats gevonden. Deze zijn met goed gevolg doorlopen met als resultaat dat de
status groen behouden blijft. Een aantal processen vraagt om extra aandacht (w.o.
schoonmaak). Daarvoor zijn verbetermaatregelen opgesteld en geïmplementeerd.

1.4. Hulp aan huishoudens en personen in Zuidwest-Drenthe in 2019
Uitgiftepunten
Meppel

Huishoudens

Personen

96

242

Westerveld

53

Hoogeveen

168

Kinderen

Aantal
vrijwilligers

125

60

129

58

16

452

204

59

Arie Bijl, secretaris Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe
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2.

Jaarverslag Uitgiftepunt Meppel

2.1 Evaluatie RTV Drenthe actie
In ons jaarverslag van vorig jaar hebben wij gemeld dat RTV Drenthe zou stoppen met de
inzamelingsactie. Dat is ook werkelijkheid geworden. Dat vinden we natuurlijk jammer,
maar gelukkig hebben de Lions afdeling Meppel deze actie overgenomen. Zeer
gewaardeerd omdat zonder deze actie, qua uitgeven van producten, de ‘bodem’ een stuk
eerder in zicht zou komen! Op twee zaterdagen werden in totaal ongeveer 170 kratten
met producen ingezameld bij een aantal supermarkten in Meppel. Het ligt in de bedoeling
om deze actie in het voorjaar van 2020 te herhalen bij een paar andere supermarkten, ook
in Meppel.
2.2 Overige acties
Net als in voorgaande jaren werden overal in de regio acties gehouden voor de
voedselbank. Kerken, scholen, instellingen, verenigingen, bedrijven en particulieren
leverden een belangrijke bijdrage aan het ‘welzijn’ (qua producten en qua financiën) van
de voedselbank als geheel en voor het uitgiftepunt in het bijzonder. We zijn alle gulle
gevers hiervoor zeer erkentelijk! Op deze manier konden we doorgaan met ons
belangrijkste doel: mensen die het minder goed hebben dan wijzelf ondersteunen met
verantwoorde producten die het mogelijk maakten drie of vier keer per week een gezonde
maaltijd op tafel te zetten. Secundair doel blijft natuurlijk tegengaan van het verspillen
van voedsel.
2.3 Maatschappelijke stage
Leden van de werkgroep hebben in het verslagjaar zeven leerlingen van een middelbare
school begeleid in hun maatschappelijke stage. Verder zijn er diverse informatieve
rondleidingen verzorgt voor zowel kinderen (scholen en jeugdclubs) als voor volwassenen.
Ook zijn er extern een aantal voorlichtingssessies geweest (scholen en jeugdclubs). Tevens
hebben leden van een jeugdclub geholpen bij het uitpakken- en sorteren van
kerstpakketten.
2.4 Uitgifte en vervoer
Gemiddeld kon het uitgiftepunt Meppel in 2019 wekelijks 96 huishoudens voorzien van
tussen de 20 en 25 producten. In totaal ging het om ca. 242 personen.
Ca. 60% van de klanten kwam uit Meppel en de overige klanten kwamen uit Staphorst
(ca.15%) en De Wolden (ca. 25%). Eens per 2 weken werd aan het uitgiftepunt Westerveld
uit de voorraad producten geleverd. (Een deel van de voorraad van Westerveld ligt
opgeslagen in Meppel vanwege ruimtegebrek aldaar).
Onze eigen IVECO bakwagen, bemenst door een team van vier chauffeurs, waren
afwisselend onderweg voor de VB en voor het DC. In die tijd werden goederen gehaald van
(plaatselijke) leveranciers en werden goederen gebracht naar -en gehaald uit- Hoogeveen
en Westerveld.
2.5 Screeners
Twee screeners hebben de groep na de zomervakantie verlaten. Dat betekende dat er nog
maar één screener overbleef, en dat is niet toereikend. Gelukkig kon het probleem na een
razendsnelle wervingsactie worden opgelost. Op dit moment bestaat het team uit zeven
personen (meer dan ooit!) die de taken onderling hebben verdeeld. T.a.v. de aanmeldingen
van klanten: dit is de laatste twee maanden van het jaar behoorlijk toegenomen. Het totaal
‘halers’ zit op het eind van het jaar weer ruim boven de honderd!
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2.6 Poster en affiche actie
Er is in 2019 een campagne gestart voor Voedselbank Zuidwest Drenthe. Theo van Aken
(art director en copywriter bij Dagelyks Communicatie in Zwolle) werkt hier samen aan
met zijn collega’s Franciska van der Kolk, Ada van den Bos en René Brouwer. Zij waren
meteen enthousiast over het idee om iets voor de Voedselbank te kunnen betekenen.
De opdracht die zij kregen hebben zij als volgt samengevat:
De Voedselbank kan meer mensen helpen dan zij nu doet.
Veel mensen weten de weg naar de Voedselbank niet te vinden.
Veel van de (potentiële) cliënten hebben geen of beperkt toegang tot internet.
Mensen weten onvoldoende wanneer zij gebruik kunnen maken van ondersteuning door
de Voedselbank. (Criteria)
Houd rekening met doorverwijzers, dat wil zeggen huisartsen, maatschappelijk werkers,
familie en vrienden.
Zij hebben gekozen voor een directe confrontatie van de primaire doelgroep: mensen die
aankijken tegen een lege koelkast, winkelmand of boodschappentas. Daarbij hebben zij
meteen de oplossing aangeboden, door het volgende thema te introduceren: De
Voedselbank, daar kom je mee rond. Dit is uitgewerkt in drie posters die op diverse
openbare plaatsen kunnen worden verspreid. (Denk aan huisartsen, wijkcentra,
bibliotheken en dergelijke). Ook kan de Voedselbank ze toepassen op sociale media. Op
de plaatsen waar de posters hangen treffen belanghebbenden ook de folders aan. Zij
hebben gemeend daarin de lezers met ‘u’ aan te moeten spreken, als uitdrukking van
respect voor mensen die zich sowieso al vaak in een ho(e)kje geplaatst voelen.
De toon is duidelijk en luchtig: ‘Als u kookt, regelen wij de boodschappen’.
De actie maakt duidelijk wat de mensen van de Voedselbank kunnen verwachten. Hoe men
zich kan aanmelden en wat de procedure is. Ook gaat het in de tekst over privacy en de
kwaliteit van de levensmiddelen.
De presentatie vond plaats op donderdag 28 november in aanwezigheid van direct
betrokkenen. Ook was een afgevaardigde namens Voedselbanken Nederland aanwezig. De
posters en de bijbehorende folders zijn snel na de presentatie verspreid in het
verzorgingsgebied van de Voedselbank Zuidwest Drenthe. Ook is de website van de
Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe aan de lay-out van de posters en folder
aangepast. Vanuit de Voedselbank zijn ‘Dagelyks Communicatie’ uit Zwolle zeer erkentelijk
omdat zij de hele campagne hebben ontwikkeld zonder daarvoor iets in rekening te
brengen!
Ten slotte
In 2019 is met betrekking tot het reilen zeilen van het uitgiftepunt Meppel goed verlopen.
Er deden zich geen noemenswaardige problemen voor en ook was er voldoende om uit te
geven. Wel kwamen er af en toe onvoldoende versproducten binnen. Eind van het jaar
kwam het bericht van Voedselbanken Nederland dat de normbedragen met ingang van 1
januari 2020 nog wat verder zullen stijgen. Dat betekent opnieuw dat meer mensen
gebruik kunnen maken van de hulp van de Voedselbank.
Heel veel dank en waardering zijn we verschuldigd aan alle vrijwilligers die zich week inweek uit inzetten voor de mensen voor wie de Voedselbank net dat steuntje in de rug
betekent om op een redelijke manier rond te kunnen komen!
Verder bedanken wij alle sponsoren en gulle gevers die, door alles wat ze hebben
bijgedragen, ook van 2019 (voor ons en onze klanten) een geslaagd jaar hebben gemaakt!
Meppel, Tonie Mulder, voorzitter/coördinator
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3. Jaarverslag Uitgiftepunt Hoogeveen
3.1 Algemeen
VOEDSELVEILIGHEID EN CERTIFICERING
In juli 2019 is er een audit uitgevoerd door SENSZ om te beoordelen of alles volgens, in
overeenstemming met de voorschriften wordt uitgevoerd. De uitslag was een 8,7!! In de
procescontrole- de ontvangst en schoonmaak zijn een paar aanpassingen doorgevoerd.
De status GROEN is weer voor een jaar verlengd!
Daarnaast heeft de bus een mobile controle gehad door de VWA. Op een aantal punten
zijn ook daar verbeteringen doorgevoerd.
Financiën
De gemeente Hoogeveen stelt jaarlijks € 6.500,-- subsidie beschikbaar. Voor het jaar 2019
heeft de gemeente de Wolden een éénmalige subsidie toegekend van € 1.200,-- .
EVALUATIE UITDELING
Al ruim 14 jaar wordt er elke vrijdagmiddag een uitdeling verzorgd. Daarbij wordt erop
toegezien dat de klanten het juiste pakket ontvangen. Er zijn A-pakketten, dubbel Apakketten, B-pakketten en Moslimpakketten. Klanten komen op postcodegebied 1x per 2
weken hun pakket ophalen die gemiddeld tussen de 25 en 30 producten bevatten.
3.2 Acties 2019 (een selectie van de acties die gehouden zijn)
Super zaterdag december
Dit jaar zijn er weer vrijwilligers beschikbaar gesteld door de Soroptimistenclub de
Reestlanden en de Rotaryclub Hoogeveen–de Wolden. Zij hebben geflyerd bij AH en de
JUMBO-supermarkten in Hoogeveen. Onze vrijwilligers hebben geflyerd bij COOP
Hoogeveen en bij de JUMBO en PLUS-supermarkten in Zuidwolde en Hollandscheld. Totaal
9 supermarkten hebben meegedaan. De totale opbrengst was 227 kratten!
Kerstpakketten
Voedselbank Nederland heeft van een aantal grote ondernemers (Shell-Mars enz.) de
toezegging gekregen dat er voor alle Voedselbankklanten een kerstpakket beschikbaar is.
De pakketten voor onze klanten zijn in week 50 geleverd en bevatten een mooie selectie
van houdbare producten.
Lionsclub
Lionsclub voert landelijk actie voor het inzamelen van DE spaarpunten. De opbrengst
komt ten goede aan de Voedselbank.
HUTSPOT AKTIE
De boerenorganisatie farmers4all heeft uien-aardappelen-wortels en worsten gedoneerd
aan de Voedselbank. Met een heftruck zijn de producten gelost. Daarbij zijn opnames
gemaakt door SBS6(Hart van Nederland). Al met al een spectaculair gebeuren.
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Gezamenlijke Diaconieën in Elim
Dankzij hun inzet heeft dit een bedrag van € 2.750 opgeleverd. Daarmee kan met een
pasje boodschappen worden gehaald bij Albert Heijn.
Donatie Lidl Delieux producten
We hebben een megagrote donatie van de Lidl gekregen. Het betreft
kruidenierswaren van het Delicieux assortiment van de afgelopen feestdagen.

droge

Actie JIP-makelaars
Medewerkers van JIP hebben producten beschikbaar gesteld en hebben met 5
medewerkers op een donderdag meegeholpen met inpakken.
Bewoners voor bewoners broodactie in Ruinen
De inwoners van Ruinen hebben een gratis broodactie opgezet voor klanten van
de Voedselbank. De bonnen voor brood zullen door Harlie/Mariél worden uitgereikt.
Actie door studenten ALFA-college.
In het kader van wereld voedsel dag hebben studenten van het Alfa College inzameling
gehouden en hebben dit beschikbaar gesteld aan de Voedselbank.
Donatie Stichting Terra Nostra
Dankzij deze donaties van € 757,-- hebben we nieuwe stellages aangeschaft.
3.3. Klanten
Aantallen per 31 december 2019
Huishoudens:
168
Personen:
452
Waarvan kinderen:
204
Over het jaar 2019 zijn er gemiddeld 326 huishoudens bediend (vorig jaar 229) waarvan
847 monden (vorig jaar 639).
Kinderen: De Voedselbank heeft contact met de Stichting Jarige Job uit Rotterdam die voor
kinderen in de leeftijd van de basisschool verjaardag pakketten verzorgt. In zo’n pakket
zitten een cadeau, slingers en ballonnen, een traktatie voor school en limonade en
versnaperingen voor thuis, zodat kinderen van ouders die zich geen verjaardagsfeestje
kunnen veroorloven toch hun verjaardag kunnen vieren. Klanten van de Voedselbank
kunnen hun kind tijdens een uitreiking op een lijst zetten. Die lijst stuurt de Voedselbank
naar de Stichting Jarige Job die de verjaardagdozen bij de Voedselbank bezorgd.
In bijzondere gevallen wordt aan enkele klanten het pakket bezorgd door een vrijwilliger
van SWW en TONNY.NL.

3.4. Vrijwilligers
De jaarlijkse vrijwilligersavond was traditiegetrouw bij de Schildhoeve te Fluitenberg.
Nieuwe vrijwilligers zijn voorgesteld en de vertrekkende vrijwilligers bedankt.
Dit jaar is er 1x een nieuwsbrief verspreid onder onze vrijwilligers.
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In oktober is er een vrijwilligersvergadering geweest waarin onze vrijwilligers zijn
bijgepraat over ontwikkelingen en besluiten uit de werkgroep. Verder was er gelegenheid
om vragen en suggesties te doen ter verbetering van lopende processen. Voor herhaling
vatbaar!
De vacature voor pr-functionaris is nu ingevuld. Er zijn nog vacatures bij de afdelingen
schoonmaak-transport-verkeer en PR. Het is lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Eind
dit jaar zijn er totaal 55 vrijwilligers inzetbaar voor het transport, inpakken, uitdelen,
verkeer, screening, magazijn, PR, schoonmaak en bestuur.
3.5 Screeners
De screeners vergaderen elk halfjaar. Daarin wordt o.m. gesproken over de taakverdeling,
de nieuwe screeningsformulieren (inmiddels in gebruik) en gesignaleerde knelpunten.
Daarnaast worden regelmatig cursussen gevolgd om de kennis op peil te houden. Het team
bestaat nu uit 6 screeners. De aanmeldingen van klanten is zeer wisselend. Meestal nemen
de aantallen na de zomerperiode en in de laatste weken van het jaar iets toe.
3.6 Transportploeg
Er is een enthousiaste transportploeg van 14 personen. Ze rijden m.b.v. een rooster langs
de diverse aanbieders van producten. Om de processen beter op elkaar af te stemmen is
er overleg geweest tussen de transportploeg en de medewerkers van het magazijn.
3.7 Inpakkers/Uitdelers/Verkeersregelaars
Deze ploeg bestaat uit 23 personen die volgens een kwartaalrooster dienstdoen op de
uitdeeldag. Er is elke uitdeeldag iemand in de kantine om onze vrijwilligers te voorzien van
een “natje en een droogje”.
3.8 Schoonmaakploeg
Elke maandag is er een ploeg actief die ervoor zorgt dat alles gereinigd wordt en daarmee
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot hygiëne.
3.9 Productbeheer

In het magazijn worden de producten op soort en THT-datum opgenomen. De door
supermarkten en Distrivers geleverde versproducten worden aangeleverd volgens de criteria
van de VWA. Wekelijks worden tussen de 10 en 15 koelboxen met vlees en maaltijden vooraf
van stickers voorzien en zo nodig ingevroren. Op vrijdag wordt het in koelboxen verpakt en
aan het Distributiecentrum in Meppel geleverd. De winkelwaarde hiervan wordt geschat op
ca. €. 1.100,-- per week.
TENSLOTTE
Zonder de inzet van onze vrijwilligers hadden we dit alles niet kunnen realiseren. We zijn
hen veel dank verschuldigd.

Hoogeveen, Wim Mol; secretaris
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4. Jaarverslag Uitgiftepunt Westerveld
4.1

Activiteiten



In de verschillende dorps- en regiokranten zijn stukken over de voedselbank geplaatst.



In de loods in Havelte zijn in 2019 iedere oneven week uitgiftes gedaan voor de klanten
van de voedselbank. Het aantal pakketten varieerde van 29 tot 38, er zijn 129 monden
gevoed en 842 pakketten uitgegeven.



Door de werkgroep en de vrijwilligersgroep is 3 maal vergaderd, eerst nog in het
Dingspilhuus in Diever, later in Oens Huus in Wapse. Jan Vos hebben we bedankt voor
zijn jarenlange belangeloze medewerking met een bloemetje. Daarnaast heeft de
tijdelijke werkgroep voor de inzameling bestaande uit Harry, Greet, Anny, Klaas en
Alien extra overleg gehad en is er extra overleg geweest voor de Lions gift.



Op 3 maart is er een presentatie gehouden bij de Vrouwen van Nu Diever door Anny
en Greet.



Vanwege gebrek aan koel- en presentatiecapaciteit is er een extra presentatiekoeling
aangeschaft, Harry heeft het keukenblok verplaatst zodat we nu handig en
overzichtelijk kunnen werken.



Er is een vrijwilligersavond gehouden op 1 november in het door Jan geregelde
“Hunehuis”. Willy, Sientje en Lucy hadden lekker gekookt, Jannies Catering had soep
beschikbaar gesteld en alle meegenomen foto’s zorgden voor veel hilariteit. We sloten
af met beelden van het reisverslag van Willy.



De loods is 2 maal schoongemaakt, hierbij hebben we voor het laatst gebruik gemaakt
van de krattenwasserij van Bert Koetsier in Ruinerwold, Zorgboerderij “De Keuterij”
heeft gezorgd voor het vervoer en handeling.



Er zijn ongeveer 90.000 DE-punten ingezameld, goed voor 160 pakken koffie.



De inzamelingsactie op 14 december, in samenwerking met de AH’s in Dwingeloo en
Havelte en de COOP’s in Diever een Vledder leverde 140 dozen vol goederen op, of dit
meer of minder is als vorig jaar is lastig te beoordelen omdat we toen klapkratten
hadden, ook was het nu maar 1 dag. RTV Drenthe ondersteunde met publiciteit, kwam
langs in Diever en drukte voor ons de flyers en posters. Zorgboerderij “De Keuterij”
heeft in ruil voor soep en broodjes samen met Harry alle goederen opgehaald in de
winkels. Met de door Reestmond beschikbaar gestelde ruimte konden we ditmaal alles
zelf opslaan.

Er was nog € 1419 over van vorig jaar, hiervoor hebben we eind november via Coop in
Gieten koffie en conserven gekregen.
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4.2 Acties door en giften van derden


Door vrijwel alle kerken in de gemeente Westerveld zijn inzamelingsacties gehouden
en/of financiële bijdragen geschonken.



Van diverse particuliere gevers en bedrijven zijn giften in natura geschonken zoals:
groentes in de zomer, reinigings- en verzorgingsproducten, houdbare melk, restanten
kerstpakketten.



Zorgboerderij “De Keuterij” bracht iedere uitgifte 300 eieren en kon de vracht uit
Meppel voor ons ophalen toen de vrachtwagen stuk was.



Oranjeborg in Havelte verwerkte incidentele overschotten.




Het hele jaar zijn er bij de Aldi in Dwingeloo producten opgehaald, voornamelijk vlees.
Warme bakker Bergman is gestopt, Dieneke hebben we een bloemetje gegeven als
dank voor de jarenlange prettige samenwerking, Strampel doneerde al via Vledder en
is hier in Havelte ook mee gestart.



Door de kinderkledingbeursgroep in Havelte zijn weer mooie sinterklaascadeaus
geschonken voor alle kinderen tot en met 12 jaar.



Door de kledingbank in Westerveld zijn ter gelegenheid van Pasen, Sinterklaas
Kerst attenties geschonken voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar.



de 4 supermarkten AH en Coöp hebben gezamenlijk voor alle klanten een kerstpakket
gedoneerd.



De Tippe in Vledder heeft alle voedselbankklanten weer een kerstmaaltijd in de vorm
van een koud- en warmbuffet aangeboden op 27 december, 25 mensen hebben
daarvan genoten. Wethouder Jelle de Haas vertegenwoordigde de gemeente en bracht
een kadootje mee.



Alle kinderen t/m 18 jaar (26 pers.) hebben het afgelopen jaar via Jarige Job een
verjaardagsbox gekregen.



Van de Lions kregen we 3000 euro voor de kinderen van de klanten. Door de leeftijd
op 18 te zetten hadden we voor 31 kinderen een kleine € 100 te besteden. Ieder kind
heeft zelf bepaald wat ze wilden hebben, met veel inzet lukte het om alles te realiseren,
oa kleding, fietsen, telefoon, tablets, kast en schoolspullen. Anny, Greet, Sientje, Reina
en Alien vormden de tijdelijke werkgroep.

en

4.3 De klanten
Evenals vorig jaar valt het op dat er verhoudingsgewijs een vrij groot aantal eenpersoons
huishoudingen gebruik maakt van de voedselbank in Westerveld. Het aantal klanten daalt
langzaam, en er zijn veel wisselingen. Twee klanten verhuisden naar het werkgebied van
Meppel.
4.4 De vrijwilligers
Dit jaar konden we Renate en Julie verwelkomen in de vrijwilligersgroep. Helaas nam de
net herstelde Tineke plotseling noodgedwongen afscheid. Voedselbank Westerveld mag
zich gelukkig prijzen met een groep gezellige en gemotiveerde vrijwilligers (en hun
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partners soms), die steeds weer klaar staan de uitgifteklus te klaren en elkaar zo nodig te
vervangen. De nieuwe groepsapp blijkt hierin zeer nuttig als snel informatiemiddel.
4.5 Geleverde producten vanuit het distributiecentrum
Over het algemeen heerst er tevredenheid over de geleverde producten. In de zomer was
het minimaal en helaas hadden we toen ook weinig eigen voorraad meer. Het kerstpakket
was dit jaar mooi op tijd. De tijd dat de auto uit Meppel in Havelte kwam varieerde van
13.45 tot 15.00 uur, in het ene geval zijn we niet aanwezig, in het andere geval wordt het
erg krap om voor de uitgifte gereed te zijn.

******************
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