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Jaarverslag 2020
Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe

30 april 2021

Met dank aan...
...de 153 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;
...het distributiecentrum, de werkgroepen en screeningsteams van de Uitgiftepunten in Meppel,
Hoogeveen en Westerveld;
…alle gulle gevers en donateurs.
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1. Jaarverslag stichtingsbestuur
1.1

Algemeen

1.2

Over het bestuur

In 2020 werd de wereld geconfronteerd met Corona en de bijbehorende ingrijpende maatregelen.
Ook voor Voedselbank Zuidwest-Drenthe betekende dit dat er, met name bij de uitgiften, een aantal
maatregelen moesten worden toegepast. Door deze maatregelen is de mate van uitbraken Corona
minimaal gebleven. Het bestuur wil hiervoor respect uitspreken naar alle betrokkenen!
De mogelijk te verwachten toename van het aantal klanten is uitgebleven in 2020.
De samenstelling van het bestuur is in 2020 gewijzigd qua voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur bestaat uit 9 leden. Het bestuur is 5x bijeengekomen, naast fysiek ook digitaal via Teams
De doelstelling van het bestuur voor 2021 is om de onderwerpen uit het beleidsplan te gaan
evalueren en actualiseren in een nieuw beleidsplan 2022-2025.
1.3

Financiën

Het financiële jaarverslag van 2020 is opvraagbaar via info@voedselbankzuidwestdrenthe.nl.
Deze kunt u ook vinden op de pagina: Anbi-gegevens op www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl
1.4

Hulp aan huishoudens en personen

Uitgiftepunten
Meppel
Westerveld
Hoogeveen
Totaal

Huishoudens
79
53
179
390

Personen

Kinderen

261
130
480
871

143
61
214
418
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Aantal vrijwilligers
76
19
55
153
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2. Jaarverslag Uitgiftepunt Meppel
2.1 Algemeen
Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als één van de gedenkwaardigste jaren ooit.
In de maanden januari en februari was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar daar kwam in
maart als een donderslag bij heldere hemel verandering in: het corona virus deed haar intrede.
En dan blijkt maar weer dat wij, als kleine mensen, helemaal niets hebben in te brengen.
We werden compleet overrompeld.
Het wordt dan ook een ander jaarverslag.
Op het moment dat ik dit schrijf is het half januari 2021, en we zitten er nog middenin.
Er is weliswaar in recordtempo een vaccin ontwikkeld dat bescherming moet bieden tegen het virus,
maar in principe zijn we daarmee toch nog veel te laat omdat het virus muteert en er nu dus ook al
een Engelse en een Afrikaanse variant is die nog besmettelijker is dan het inmiddels bekende Covid19
virus….
Laten we hopen dat we het virus er met elkaar onder krijgen zodat we weer een beetje op een
normale manier kunnen ademhalen. (En dat bedoel ik letterlijk, dus zonder die verschrikkelijke
mondkapjes)
Tenslotte wil ik iedereen die er, op welke manier dan ook, toe heeft bijgedragen dat we door konden
gaan met uitgeven zodat onze klanten niet nog eens extra de dupe werden van deze pandemie héél,
héél hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet!’
We zijn er nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we er, zeker gezien de motivatie van
iedereen, doorheen komen!
2.2 Klanten
Het aantal ‘halende’ klanten groeide in die periode van ca. 90 naar ca. 140.
Een behoorlijke toename die echter niet alleen veroorzaakt werd door de crisis maar ook door de
poster- en folderactie waarmee we eind 2019 waren gestart.
Het doel van deze actie was om meer mensen te wijzen op het bestaan van de voedselbank en om
drempels weg te halen i.c. te verlagen.
Ook dat heeft geholpen! Ondanks deze toename konden we de klanten, dankzij de voortdurende
hulp van onze plaatselijke- en landelijke leveranciers, particulieren, bedrijven, kerken, scholen en
andere instanties, blijven voorzien van kwalitatief goede producten.
De voedselbanken in het algemeen kregen in deze periode heel veel positieve media-aandacht, en
dat heeft er ook toe bijgedragen dat we van alle kanten hulp kregen aangeboden, zeker ook als het
ging om extra ‘handen’ om mee te helpen.
2.2.1 Kinderen
De ‘kinderen van de voedselbank’ werden ook dit jaar niet vergeten.
Regelmatig konden extra artikelen worden verstrekt (rond de feestdagen maar ookdaarbuiten) zoals
kleding, schoolartikelen (schriften en pennen) en speelgoed.
Via ‘Jarige Job’ werden kinderen op hun verjaardag verrast met een doos vol artikelen die hen in
staat stelden om de verjaardag op een goede manier te kunnen vieren. (Slingers, traktatie voor op
school en thuis en een cadeautje)
2.3 Vrijwilligers
Gelukkig hebben we een zeer gemotiveerde club vrijwilligers die ook in deze moeilijke tijd de
schouders eronder bleef zetten, we hebben van dit aanbod dus niet of nauwelijks gebruik hoeven te
maken. De werkgroep vergaderingen kwamen op een laag pitje te staan.
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Moesten er zaken worden besproken dan werd dit vooral, tussen de bedrijven door, op de werkvloer
gedaan. Ook dat lukte prima, dankzij de soepele houding en het deskundig meedenken van de
werkgroepleden.
2.3.1 Screeners
Gedurende deze periode konden er, bij aanmeldingen, geen huisbezoeken plaatsvinden door de
screeners, maar voorop stond dat de klanten voedsel meekregen dus dan maar screenen achteraf.
Ook dat verliep gelukkig zonder noemenswaardige problemen.
2.3.2 Uitgifte
Het begin van de coronacrisis noodzaakte ons om op een andere manier te gaan werken.
Dat was voor iedereen, klanten en vrijwilligers, ‘even schakelen’.
We weten het inmiddels wel: handen wassen, anderhalve meter afstand t.o.v. elkaar, karretjes
desinfecteren, handschoenen dragen etc.
Verder zijn we in maart weer overgegaan op het vooraf samenstellen en klaarzetten van pakketten.
(In kratten, manden en later in papieren en plastic tassen)
De klanten moesten buiten blijven en er werd uitgegeven vanachter de geopende roldeur.
Er was een route uitgezet waarlangs de klanten hun pakket konden ophalen en wegbrengen naar hun
auto, fiets etc.
Gelukkig bleef het gedurende deze hele alternatieve uitgifte redelijk tot goed weer zodat dit niet al
teveel problemen opleverde.
2.3.3 Transport
Het tansport van- en naar het uitgiftepunt werd verzorgd door een vijftal chauffeurs die bij toerbeurt
de bakwagen bemensten.
Ook verrichten de chauffeurs deels taken voor het distributiecentrum.
De bakwagen heeft zijn beste tijd gehad, en daarom wordt uitgekeken naar een nieuwe/andere
bakwagen.
2.3.4 Schoonmaak
De schoonmaak van de kantine werd ook het afgelopen jaar gedaan door een aantal vrijwilligers
die werkten volgens rooster.
Voor het schoonmaken van de loods kon, dankzij een gift van één van onze sponsoren, een (bijna)
nieuwe schrobmachine worden aangeschaft.
Dit vergemakkelijkte het schoonmaken en schoonhouden van de werkvloer aanzienlijk.
2.4 Acties 2020
Er zijn, ondanks de coronamaatregelen, toch nog de nodige acties geweest.
Ik ga ze niet noemen, maar vooral ook met de Kerstdagen en rond Oud en Nieuw werden de klanten
(maar ook de vrijwilligers) rijkelijk bedeeld met goede en gulle gaven!
2.5 Voedselveiligheid
Positief is dat het Voedselveiligheidscertificaat weer met een jaar is verlengd.
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!
2.6 Financiën
Zie het financiële deel van dit jaarverslag.
2.7

Totaal aantal huishoudens en pakketten
Huishoudens
Aantal monden

2019:
93
280
2020:
79
261
Peildatum is de laatste week van het jaar, de aantallen gelden per wee
Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe

Pagina 6 van 11

3. Jaarverslag uitgiftepunt Westerveld
3.1 Algemeen
Ook in 2020 mochten we gratis gebruik maken van de loods bij Reestmond, de samenwerking
verloopt als altijd en bijzonder prettig. Mede dankzij Corona was het een jaar waarin we breed in de
belangstelling stonden. De loods is aangepast om Corona-proof te kunnen werken volgens de RIVM
richtlijnen, met dank aan Houthandel Wever en Bruggeman, Van Koopman in Vledder kregen we
korting op mondkapjes en handschoenen. Via de kledingbank en de gemeente kregen we
mondkapjes voor de klanten.
3.2 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 steeg als
verwacht.
3.2.1 Kinderen
Door de kledingbank in Westerveld zijn ter gelegenheid van Pasen, Sinterklaas en Kerst attenties
geschonken voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Van Jarige Job kregen alle kinderen t/m 18jr een
verjaardagsbox. Van Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte kregen alle kinderen van 0 t/m 12
jaar een sinterklaascadeau.
3.3 Vrijwilligers
Helaas zijn Renate en Janneke langdurig uit de running en vanwege Corona heeft Janny haar
werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Corry en Mart kwamen er nieuw bij in de vrijwilligersgroep.
Voedselbank Westerveld mag zich gelukkig prijzen met een groep gezellige en gemotiveerde
vrijwilligers (en hun 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. Gea is
gestopt als planner en Janneke heeft dit opgepakt. Door de werkgroep en de vrijwilligersgroep is 1
maal vergaderd in Oens Huus in Wapse. De vrijwilligersavond kon helaas niet doorgaan.
3.3.1 Screeners
Greke is ingewerkt als screener, Willie zal als gepland deze taken neerleggen, ze blijft wel actief als
vrijwilliger. Samen met Anny hebben we dan nog steeds 2 screeners.
3.3.2 Uitgifte
In de loods in Havelte zijn in 2020 iedere oneven week uitgiftes gedaan voor de klanten van de
voedselbank. Het aantal pakketten varieerde van 27 tot 38, er zijn 130 monden gevoed en 861
pakketten uitgegeven.
3.3.3 Transport
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. De tijd dat de auto uit Meppel
in Havelte kwam varieerde van 13.45 tot 15.30 uur, in het ene geval zijn we niet aanwezig, in het
andere geval was er waanzinnig veel en werd het complete chaos.
We hebben sinds een paar maanden Rika, zij brengt indien nodig pakketten naar onze klanten, dit
werkt op oproepbasis en is een goede aanvulling op onze dienstverlening waar we lang naar hebben
gezocht.
3.3.4 Schoonmaak
Sientje coördineert de schoonmaak, de loods is 2 maal schoongemaakt, hierbij hebben we voor het
eerst en naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de wasmachine van Oranjeborg, Oranjeborg
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heeft ook gezorgd voor het vervoer en handeling.
3.4 Acties
- In de verschillende dorps- en regio kranten zijn stukken over de voedselbank geplaatst.
- Er zijn 86.460 DE-punten ingezameld, goed voor 200 pakken koffie.
- De inzamelingsactie op 12 december, in samenwerking met de AH’s in Dwingeloo en Havelte en de
COOP’s in Diever een Vledder leverde 169 volle kratten op tegen 140 vorige jaar. wederom is het een
ander formaat kratten maar zeker meer dan vorig jaar en dat ondanks de Corona aanpassingen als
het alleen buiten staan en niet actief flyeren. RTV Drenthe ondersteunde met publiciteit en kwam
langs in Diever. Drukkerij J&J drukte voor ons de flyers. Zorgboerderij “De Keuterij” heeft een deel
van de goederen opgehaald in de winkels. Een deel van de goederen is op het DC in Meppel
opgeslagen.
- 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,
maandverband, tandenborstels, allerhande producten, appels met appeltaartmix pakketjes.
- Zorgboerderij “De Keuterij” bracht iedere uitgifte 300 eieren.
- Oranjeborg in Havelte verwerkte incidentele overschotten.
- Het hele jaar zijn er bij de Aldi in Dwingeloo producten opgehaald, voornamelijk vlees.
- Bakkerijen Strampel Vledder en Havelte, A la Pelouse Dwingeloo doneerden iedere 14 dagen brood.
- De 4 supermarkten AH en Coöp hebben gezamenlijk voor alle klanten een kerstpakket gedoneerd
- Verschillende scholen (De Bosrank, De Hoekstee, De Fontein) deden fruitprojecten of hielden een
inzameling in het kader van een voedselproject.
- Harrie Boerhof doneerde aardappelen en uien.
- De Kerstuitgifte werd extra feestelijk door de Kerstbroden van de Rabobank, Kerstbroden met boter
van PKN Havelte, bloemen van Actium, kaas van Oranjeborg.
- We hebben vooral in het begin van de lockdown heel veel aanbiedingen gekregen, zowel hulp als
producten, geld en maaltijden, hartverwarmend.
3.5 Voedselveiligheid
Geen controle gehad maar ook niet nodig want er wordt zeer correct gewerkt.
3.6 Financiën
AH Havelte stelde een extra zuil ter beschikking voor statiegeldbonnen, hiermee konden we tijdens
de aanvoerdip in de zomer extra producten aanschaffen.
3.7

Aantal geholpen huishoudens, volwassenen en kinderen:

A. Geholpen huishoudens in 2020: 53 (53)
B. Geholpen volwassenen in 2020: 69 (71)
Aantal monden: 130 (129)
C. Geholpen kinderen in 2020:
61 (58)
Het totaal aantal pakketten: 861 (842) getallen tussen haakjes zijn van 2019
Aantal vrijwilligers: 19
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4.

Jaarverslag Uitgiftepunt Hoogeveen

4.1 Algemeen
Het jaar 2020 kenmerkte zich door 2 bijzondere gebeurtenissen. Aan het begin van 2020 werden we
geconfronteerd met Corona. Dit had een behoorlijke impact op onze werkwijze. De klanten kwamen
voor de corona in het pand en mochten hun klaargezette producten zelf inpakken. Na de uitbraak
van Corona mochten de klanten niet meer het pand betreden en werden de producten in big bags
ingepakt en buiten het pand uitgereikt aan de klanten. Het was een andere manier van werken maar
we merkten dat we met minder vrijwilligers toch de klanten konden bedienen. De contact momenten
met de klanten werd op deze manier tot het minimum beperkt. De 2e gebeurtenis was dat we in juni
van de verhuurder te horen kregen dat wij het pand moesten verlaten omdat het pand gesloopt zou
worden. Dit was voor ons een behoorlijke tegenvaller. De verhuurder gaf aan dat we per 1 april 2021
het pand moesten verlaten.
Na dit bericht zijn we als Voedselbank Hoogeveen in contact getreden met gemeente Hoogeveen.
We hebben gevraagd of zij ons konden helpen bij het vinden van een nieuw pand. De gemeente
stond welwillend tegenover ons verzoek maar kon niet aangeven of ze een ander pand voor ons
konden vinden. Gelukkig zijn wij zelf in contact gekomen met een verhuurder van panden in
Hoogeveen, die een schitterend pand ‘in de aanbieding’ had. Op 1 december kregen wij de sleutel
van het nieuwe pand en kon de verbouw beginnen. Ondertussen waren wij vanaf september 2020
een actie gestart om de kosten voor verbouw en verhuizing binnen te krijgen. We dachten ongeveer
€ 25.000,- nodig te hebben voor verbouw en verhuizing. Binnen 2 maanden hadden we meer dan
dat bedrag bij elkaar door giften van particulieren, kerken, ondernemers en overheden. Wij zijn dan
ook erg blij met de betrokkenheid van de mensen met voedselbank Hoogeveen
4.2 Klanten
2020 sloten we af met 179 gezinnen (480 monden) waarvan 214 kinderen. Het aantal klanten is wel
iets opgelopen (ongeveer 6 %), maar niet zoals explosief als werd verwacht door de Corona. Aan het
einde van het
jaar loopt ons klantenaantal altijd iets op. Dit heeft er mede mee te maken dat we klanten die
eigenlijk van de lijst af moeten nog even de december maand door helpen. Je ziet dan ook altijd in
januari - februari weer een afname.
We merken dat de nieuwe klanten vaker een meervoudige problematiek hebben. Tevens zijn het
vaker grotere (samengestelde) gezinnen en meer van buitenlandse afkomst, waardoor
er ook vaker een taalbarrière is.
4.2.1 Kinderen
Het aantal kinderen groeit. Mede door de grotere samengestelde en/of buitenlandse gezinnen.
Onze kinderen krijgen met hun verjaardag een Jarige Job doos en die wordt met heel veel
enthousiasme ontvangen.
4.3 Vrijwilligers
Vanwege Covid19 hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers. Met de 80+
vrijwilligers hadden wij de afspraak dat zij thuis mochten blijven. De 70+ vrijwilligers mochten alleen
komen als ze een cruciale taak hadden binnen de voedselbank. Al met al zijn we trots op alle
vrijwilligers die in deze Covid19 tijd zich zo ingezet hebben voor de Voedselbank.
-Onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst, bedoelt om ideeën, suggesties etc. te delen, werd door 50%
van onze vrijwilligers bezocht. Gelet op Corona een behoorlijke opkomst. Diverse suggesties zoals,
nadenken over het zgn. winkelmodel-verhuizing-verkeersregeling-verhouding VB Hgvn en VB
Zuidwest Drenthe. Al met al een zinvolle bijeenkomst.
Per januari hadden we 54 vrijwilligers actief. Er zijn 6 mensen gestopt en 3 mensen zijn toegetreden.
4.3.1 Screeners
Op dit moment hebben we 5 screeners (incl. coördinator). We komen nog steeds niet bij de gezinnen
thuis. We screenen op afstand en in overleg met bewindvoerders, GKB, Schuldhulpmaatje, enz. Zoals
eerder aangegeven is de meervoudige problematiek groter geworden en daardoor duurt het vaak
langer voordat we een totaalbeeld hebben. We laten deze klanten wel vast komen, zeker de
gezinnen met kinderen. Een enkele keer kan het daardoor gebeuren dat we een klant geholpen
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hebben die, als alle financiën op een rijtje staan, boven de norm blijkt te zitten.
4.3.2 Uitgifte
Al ruim 14 jaar wordt er elke vrijdagmiddag een uitdeling verzorgd. Klanten komen sinds de Coronacrisis niet meer binnen in de loods. We hebben een “doorgeefluik”
gecreëerd. Zo komen we zo min mogelijk met de klanten in contact en is de doorloopsnelheid enorm
verhoogd. Het komt het “sociale aspect” met de klanten niet ten goede, maar zolang we met deze
maatregelen te maken hebben is het niet anders
Klanten hebben ons diverse keren complimenten gegeven over de genomen Coronamaatregelen.
We delen uit op vrijdagmiddag tussen 14.00-15.30 uur verdeeld over drie tijdsblokken die afhankelijk
zijn van de postcode van de klant.
We hebben 2 chauffeurs rijden die pakketten thuisbrengen bij mensen die het zelf niet op kunnen
halen.
4.3.3 Transport
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 regelmatig overleg tussen de transportploeg en
de medewerkers van het magazijn. De Coördinator transport is sinds dit jaar toegevoegd aan de
werkgroep
4.3.4 Schoonmaak
Elke maandag is er een ploeg actief die er voor zorgt dat alles gereinigd wordt en daarmee voldoet
aan de gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot hygiëne.
4.4 Acties 2020
Douwe Egberts
De zegel actie in januari heeft 1100 pakken koffie opgeleverd
Albert Heijn
De landelijke AH-vakantie-actie van week 35 wordt door ons alleen logistiek ondersteunt. Zolang de
1,5 meter van kracht is kunnen wij hiervoor geen vrijwilligers afstaan. De opbrengst is tegen
gevallen namelijk 20 kratten
JUMBO
De Jumbo actie in Zuidwolde van juni heeft het mooie bedrag van € 613,85 opgebracht.
Trommelslager
De Trommelslager-loge heeft een actie georganiseerd (verkoop van mondkapjes voor de
Voedselbank) dit heeft €. 1000,- opgebracht!
SUPER ZATERDAG
De Super Zaterdag actie van 12 december is bij onze Pr-man Pieter in goede handen. Het is een
daverend succes geworden. De opbrengst is 585 kratten!!!!
Rabo clubactie
De Rabo clubactie heeft € 1.800, -- opgebracht waarmee wij € 600, -- tegemoet kunnen zien.
SLIGRO
Sligro heeft ons, ten gevolge van Corona, 2500 kg producten geschonken (t.w.v. ca. €. 6.000, --)
Postcode Loterij
De Postcode loterij heeft ons een aantal cadeaukaarten voor Vega maaltijden geschonken.
4.5 Voedselveiligheid
In het magazijn worden de producten op soort, TGT- en THT-datum opgenomen. De door
supermarkten geleverde versproducten worden aangeleverd volgens de criteria van de VWA.
In toenemende mate verstrekken supermarkten versproducten aan ons. In sommige gevallen kunnen
we het zelf niet verwerken en wordt een deel door geleverd aan het Distributiecentrum Noord in
Meppel. Ook onderhouden wij warme contacten met Voedselbank Coevorden, die een dankbare
afnemer is van producten die wij over hebben.
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4.6 Financiën
De gemeente Hoogeveen stelt jaarlijks € 6.500, -- subsidie beschikbaar. Door de actie voor de
verhuizing is er erg veel geld binnen gehaald. Dit is gebruikt voor de verbouwing van het pand en de
aanschaf van nieuwe stellingen, een vriescel etc. Al met al hebben wij, financieel gezien een goed
jaar achter de rug.
5. Jaarverslag Regionaal Distributiecentrum Drentheplus
Het Regionaal Distributiecentrum Drenthe Plus (RDC ) valt juridische gezien onder de
verantwoordelijkheid van de Stichting Voedselbank ZuidWest Drenthe.(VBZWD).
Het RDC heeft als taak om het Landelijk aangeboden voedsel te verdelen onder de aangesloten
Voedselbanken.
De aangesloten Voedselbanken zijn:
Stichting Voedselbank Hart van Drenthe
Stichting Voedselbank Zwartewaterland
Stichting Voedselbank Hardenberg-Ommen
Stichting Voedselbank Steenwijkerland
Stichting Voedselbank Zwolle
Stichting Voedselbank ZuidOostDrenthe
Stichting Voedselbank Kampen
Stichting Voedselbank Dronten
Stichting Voedselbank ZuidWestDrenthe
Stichting Voedselbank Noordoostpolder
Het RDC heeft een algemeen- en een dagelijks bestuur. De algemeen bestuur (ROP- Regionaal
Overleg Platform) bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten Voedselbanken. (elke VB 1 lid).
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden (voorzitter/operationeel manager RDC/penningmeester).
Het dagelijks bestuur vergadert elke maand. Het ROP is in 2020 twee keer bijeen geweest. Het ROP is
verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken en moet derhalve zowel de begroting als de
jaarrekening goedkeuren en is tevens verantwoordelijk voor het investeringsbeleid van het RDC.
Om invulling te geven aan de taak om het aangeboden voedsel te verdelen onder de leden beschikt
het RDC over een (huur) pand aan de Loberingemaat in Meppel. Het pand heeft
opslagmogelijkheden voor zowel droge/koel/vries levensmiddelen.
Het RDC beschikt over eigen heftrucks voor het intern transport.
De aangesloten VB’s halen het voedsel af bij het RDC. Het aangeboden voedsel wordt grotendeels
door leveranciers in Meppel aangeleverd. Een klein gedeelte wordt door derden vervoerders bij
producenten dan wel andere RDC’s opgehaald.
Het uitgangspunt is, dat de aangesloten VB’s ca. 50% van het benodigde voedsel zelf inzamelen en
dat het RDC de andere 50% verzorgt.
In het verslagjaar is dit met uitzondering van de zomerperiode redelijk gelukt. In de zomerperiode
was het aanbod van landelijk voedsel onvoldoende. Het ROP is met het VoedselBanken Nederland
(VBNL)in overleg om tot een meer evenredige verdeling van het landelijke aanbod van voedsel te
komen. In het verslagjaar is een start gemaakt met een door VBNL opgezette vervoerslijn voor de
distributie van voedsel. In 2021 zal de landelijke vervoerslijn verder verbeterd worden en wij
verwachten hiermee dat wij meer en gevarieerder voedsel aangevoerd krijgen
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