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Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe 

 
 

5 april 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan... 
 
...de 142 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 Terugblik 2021 

 
Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door de onvoorstelbaar ingrijpende pandemie.  
Ook voor de taken van de voedselbank was het opnieuw aanpassen en improviseren.  
 
De maatregelen van de overheid zijn ook voor de voedselbank leidend voor de ingestelde procedures 
m.b.t. samenstelling en uitgifte van de pakketten.  
Met groot respect en waardering voor de inzet van onze vrijwilligers is het opnieuw gelukt om met in  
achtneming van de genoemde maatregelen al onze cliënten te voorzien van een voedselpakket. 
Het is uit onderzoek gebleken dat niet alle daarvoor in aanmerking komende gezinnen of personen 
daadwerkelijk een voedselpakket aanvragen. 
We zien het als een uitdaging om alle personen in ons werkgebied die in aanmerking kunnen komen  
voor een pakket ook daadwerkelijk te bereiken.  
2021 was geen gemakkelijk jaar voor cliënten en vrijwilligers. Laten we hopen dat 2022 ons meer  
ruimte zal bieden. 
 
Het bestuur is 5x bijeengekomen, naast fysiek ook digitaal via Teams.  De statuten zijn aangepast en  
nu conform de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen),  die vanaf  1 juli 2021 van kracht is.  
Het beleidsplan is geactualiseerd voor 2022-2025 en het huishoudelijk reglement is opgesteld.  

 
 

1.3 Financiën 
 

Het  financiële jaarverslag van 2021 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 Huishoudens  Monden Kinderen  
 

Aantal vrijwilligers 

Meppel 67 186 90 78 

Westerveld 53 133 61 19 

Hoogeveen 140 394 187 45 

Totaal 260 713 338 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@voedselbankzuidwestdrenthe.nl
http://www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl/
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2. Jaarverslag Uitgiftepunt Meppel 2021 

 

2.1 Algemeen 
Het jaar 2021 gaat, evenals 2020, de geschiedenisboeken in als alweer een gedenkwaardig 
jaar. Weliswaar zijn we inmiddels redelijk gewend geraakt aan de mondkapjes en aan de anderhalve  
meter samenleving, toch blijft het elkaar niet kunnen aanraken (een arm om de schouder of een  
welgemeende knuffel op het moment dat iemand dat nodig heeft) een gemis waar we waarschijnlijk  
nooit aan zullen kunnen wennen. Het wordt dan ook nu weer een ander jaarverslag. 
Op het moment dat ik dit schrijf is de Omikron- variant, van het coronavirus opgedoken en zijn we 
met elkaar flink aan het ‘boosteren’ geslagen.  
Gelukkig hebben we binnen onze vrijwilligersgroep geen ernstige corona gevallen gezien. Wel  
raakten een aantal vrijwilligers besmet met het virus, maar deze  gingen gepaard met, over het  
algemeen, lichtere klachten. Laten we hopen dat dit zo blijft! 
Graag wil ik iedereen die er, op welke manier dan ook, toe heeft bijgedragen dat we ook in 2021  
door konden gaan met uitgeven héél, héél hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet! 
We blijven doorgaan! 
 

2.2  Klanten 
Het aantal ‘halende’ klanten daalde in 2021 onrustbarend van ca. 140 naar rond de 70. 
Een duidelijke reden voor deze daling was niet aan te geven. 
We hebben ons met elkaar suf geprakkiseerd, maar verder dan: ‘het zal wel met corona te maken 
hebben’ of ‘misschien komt het doordat de screeners geen fysieke huisbezoeken afleggen’ kwamen 
we niet. 
Tegen het einde van het jaar groeide het aantal weer een beetje. 
Dankzij de ‘non-food’ artikelen die we als uitgiftepunt binnenkregen konden we ook   
aandacht besteden aan moeder- en vaderdag. 
De leden van de werkgroep stelden daartoe cadeautjes samen die bij deze bijzondere  
en feestelijke dagen pasten. Een geste die door onze klanten hogelijk werd gewaardeerd! 
 
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 ook 
daarbuiten) 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 feestelijke manier te kunnen vieren. 
(Slingers, traktatie voor op school en thuis en een cadeautje) 

 

2.3 Vrijwilligers 
 

Gelukkig hebben we nog steeds een zeer gemotiveerde club vrijwilligers die ook in deze, nog 
steeds moeilijke, tijd de schouders er onder bleef zetten. 
We hebben ook in 2021 niet of nauwelijks ‘personele problemen’ gehad, altijd was er wel iemand die  
een bepaalde dienst wilde overnemen, zelfs in de vakantietijd. Fijn! 
De werkgroepvergaderingen stonden ook in 2021 op een laag pitje. 
Dit leverde geen noemenswaardige problemen op. 
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/coördinatoren. Super! 

 
2.3.1  Screeners 
Opnieuw konden er gedurende een groot deel van 2021 geen huisbezoeken plaatsvinden. 
Dat maakte het goed kunnen inschatten van een thuissituatie er natuurlijk niet gemakkelijker op.  
Maar juist in een periode als deze komt het aan op ‘invoelend vermogen’. 
Vanuit Voedselbanken Nederland werd voldoende ruimte geboden om extra soepel om te gaan met  
de geldende regels. Voorop stond dat (potentiële) klanten niet extra de dupe zouden worden van  
deze, voor iedereen enorm frustrerende, situatie. 
Eten ging voor screenen, dus dan maar screenen achteraf. 
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2.3.2 Uitgifte 
De uitgiftes verliepen gereguleerd, d.w.z. dat alle klanten op de vrijdagmiddag tussen 14.30  
en 17.00 uur welkom waren, maar dat het aantal klanten dat tegelijkertijd naar binnen mocht 
beperkt werd gehouden, zodat de anderhalve meter afstandregel gehandhaafd kon worden. 
Ook dat verliep over het algemeen prima, omdat de screener/deurzitter dit, samen met de  
uitgiftecoördinatoren, goed in de gaten hield.   
 
2.3.3  Transport 
Het transport 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 stond helaas regelmatig bij de garage omdat er weer eens wat stuk was  
gegaan.  Gelukkig is er inmiddels een nieuwe bakwagen gekocht die begin 2022 in gebruik  
kan worden genomen, voorwaar een hele verbetering! 
 
2.3.4  Schoonmaak en verzorgen van de lunch 
De schoonmaak van de kantine en het verzorgen van de lunch voor de aanwezige  
vrijwilligers van het distributiecentrum werd ook het afgelopen jaar gedaan door vrijwilligers  
die werkten volgens rooster. 
 

2.4 Acties 2020 
Ook 2021 bracht met zich mee dat er (bijna) geen grote acties konden worden gehouden. 
Bijna, want op 5 juni hielden de gezamenlijke diaconieën in De Wolden een actie voor ons bij 
supermarkten in de Wijk, Koekange en Ruinerwold.  
Resultaat: meer dan 80 kratten vol met lang houdbare producten!   
En op 11 december hielden de Lions Meppel in samenwerking met RTV Drenthe ook nog  
een actie voor ons uitgiftepunt bij 4 supermarkten in Meppel. 
Het resultaat: bijna 240 kratten vol met lang houdbare producten!  
Beide acties dus met een fantastisch resultaat!  
Hartelijk dank daarvoor! 
Natuurlijk waren er wel de kleinere acties vanuit de kerken en scholen waarvoor we ook erg  
dankbaar zijn!  
Verder ging het inzamelen van Douwe Egbertspunten (500 punten = 1 pak koffie, extra  
aangevuld door DE met + 20%) dit jaar door.  
Op dit moment is het resultaat daarvan nog niet bekend, de punten waren eind december  
nog niet allemaal ingeleverd. 
 

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 jaarverslag 2021  
 

2.7 Totaal aantal huishoudens en pakketten 
                                Huishoudens                 Aantal monden 
 
2019:       93                280 
2020:      79                261 
2021:    67   186 

 
Peildatum is de laatste week van het jaar, de aantallen gelden per week 
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3.  Jaarverslag uitgiftepunt Westerveld 2021 
 

3.1  Algemeen 
Ook in 2021 mochten we gratis gebruik maken van de loods bij Reestmond, de samenwerking gaat 
goed. Onze vaste contactpersoon, de heer Wijshake is met pensioen gegaan, we bedanken hem voor 
de jarenlange prettige samenwerking. Hij is opgevolgd door dhr. Westerhof. 
 

3.2  Klanten 
Evenals vorig jaar valt het op dat er verhoudingsgewijs een vrij groot aantal éénpersoons 
huishoudingen gebruik maakt van de voedselbank in Westerveld. Het aantal klanten daalde langzaam 
in de loop van het jaar. 
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. Sprookjestuinen Drenthe stelde voor de kinderen gratis voorstellingen 
beschikbaar in de eigen woonplaats, de organisatie bleek door Corona wat ingewikkeld maar met 
goede wil en extra inspanning is het gelukt. 
 

3.3  Vrijwilligers 
Helaas zijn Renate en Janneke nog uit de running, Janneke heeft het rooster maken opgepakt. Nu 
iedereen gevaccineerd is heeft Janny haar werkzaamheden hervat. Per 1 september is Anny gestopt 
na 12.5 jaar inzet, het is even zoeken hoe alle taken op te vangen. Door de vrijwilligersgroep is 1 maal 
vergaderd in Oens Huus in Wapse. De vrijwilligersavond georganiseerd door Rika en Alien was op 10 
september in de rugby kantine in Havelte, met medewerking van Chinees Long Pin. In Dwingeloo zijn 
Anneke en Piet nu samen met Willy actief in het ophalen van de producten bij leveranciers. 
3.3.1 Screeners 
Greke was  sinds 1 september de enige screener maar via de site Voor Westerveld meldde Caroline 
zich aan en zij draait nu volledig mee. Na een introductie voor Greke en Alien is er is begonnen met 
het programma Voedselbank.nu. Hierin staan de gegevens van de klanten in een goed beveiligde 
omgeving en managementinfo is makkelijk beschikbaar en hoeft niet meer handmatig berekend. 
 
3.3.2 Uitgifte 
In de loods in Havelte zijn in 2021 iedere oneven week uitgiftes gedaan voor de klanten van de 
voedselbank. Het aantal pakketten varieerde van 26 tot 36, er zijn 133 monden gevoed en 801 
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 maar was nooit echt laat. 
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 algemene schoonmaak, de loods is 2 maal schoongemaakt, hierbij hebben we 
weer en naar volle tevredenheid gebruik gemaakt voor de krattenwas van de wasmachine van 
Oranjeborg, Oranjeborg heeft ook gezorgd voor het vervoer en handeling. Het schoonmaakschema 
wordt elke week gevolgd en afgetekend. 
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3.4  Acties 
- In de verschillende dorps- en regio kranten zijn stukken over de voedselbank geplaatst. We wonnen 

een dubbele pagina in InWesterveld. Drukkerij Kleen plaatste in de Kei een mooi stuk over de ”Op 
een lege maag kun je niet leren” actie van begin september. 

- Er zijn 258.220  DE-punten ingezameld, met dank aan Greet en Julie voor het vele telwerk. 
- De inzamelingsactie op 11 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 al vroeg langs in Dwingeloo. Zorgboerderij “De Keuterij” heeft de goederen 
opgehaald in de winkels. Er is drie dagen gewerkt aan sorteren en opslaan. 

- 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: een minuut 
gratis winkelen, door Coöp Simonides omgezet in 60 stukken kaas, 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 en waste voor ons de kratten. 
- 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 mooi kerstpakket 

gedoneerd  
- Verschillende scholen deden fruitprojecten en de leerlingenraad Oosterveldschool in Uffelte 

initieerde een inzameling en vroeg ons voorlichting te komen geven. 
- Harrie Boerhof doneerde aardappelen, uien en wortels. 
- De Kerstuitgifte werd extra feestelijk door de Kerstpakketten van ZZWD, vleespakketten van de 

cliëntenraad van de gemeente Westerveld, kaas van Oranjeborg. 
 

3.5  Voedselveiligheid 
Geen controle gehad maar ook niet nodig want er wordt zeer correct gewerkt. 
 

3.6 Financiën 
We zijn blij met de vele financiële giften die wij op jaarbasis mogen ontvangen 
Zie het financiële jaarverslag 2021. 

 

3.7 Aantal geholpen huishoudens, volwassenen en kinderen: 
A. Geholpen huishoudens in 2021: 53 (53) 

B. Geholpen volwassenen in 2021: 72 (69) Aantal monden: 133 (130) 

C. Geholpen kinderen in 2021: 61 (61) 
Het totaal aantal pakketten:                801 (861)  
 
getallen tussen haakjes zijn van 2020 

 

Aantal vrijwilligers: 19 
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4.    Jaarverslag Uitgiftepunt Hoogeveen 2021 
 

4.1 Algemeen 
Het jaar 2021 begon met de verbouwing van de nieuwe loods. We zijn in februari verhuisd naar de  
Kanaalweg 38e te Hoogeveen. We hebben een schitterende loods gekregen, met dank aan alle  
vrijwilligers en sponsoren die er veel tijd en geld in gestoken hebben. De Voedselbank is veel groter  
dan de vorige en dankzij gulle giften konden we een nieuwe vriescel, stapelaar, magazijnstellingen  
etc. aanschaffen. De loods hebben wij voorzien van LED verlichting. Prachtig om daar elke week te  
kunnen werken. Ondanks alle corona perikelen konden we elke week een uitgifte verzorgen.  
Vanwege Covid19 hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers. Voor de 80+  
vrijwilligers hadden wij de afspraak dat zij thuis mochten blijven. De 70+ vrijwilligers mochten alleen  
komen als ze een niet te vervangen taak hadden. Al met al zijn we trots op alle vrijwilligers die in  
deze Covid19 tijd zich zo ingezet hebben voor de Voedselbank. 
 

4.2 Klanten 
De klantengroep blijft gestaagd dalen. We krijgen heel veel positieve reacties van klanten. Een van de  
reacties kwam per brief als volgt: Langs deze weg willen we jullie bedanken dat we gebruik hebben  
mogen maken van de voedselbank. Dankzij deze steun in de afgelopen 2 jaar hebben wij alles weer  
een beetje op de rit. Wij danken jullie en hebben diep respect voor jullie inzet. Met dankbare groet… 

 
4.2.1 Kinderen 
In 2020 hebben we in totaal 214 kinderen geholpen. De gezinnen variëren van 1 tot 7 kinderen per  
gezin. Sommige kinderen gaan als “uitje” mee het pakket ophalen en staan soms te glunderen bij het  
aanzien van lekkere dingen die ook in het pakket zitten. Bij het uitdelen van knuffelbeesten had één  
van de kinderen onderin de doos een nieuwe tandenborstel gevonden. Deze wilde ze liever dan een  
knuffel…. Hierop hebben we gelijk actie ondernomen om alle klanten te voorzien van nieuwe  
tandenborstels en tandpasta. 
Jammer genoeg merken we ook regelmatig dat door het niet kunnen spreken en verstaan van de  
Nederlandse taal de kinderen ook regelmatig als tolk optreden. Dat is iets wat we liever niet doen,  
maar vaak hebben we geen andere keus! 

 

4.3 Vrijwilligers 
Vanwege Corona hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers. De  
overgebleven vrijwilligers hebben grote inzet getoond om de Voedselbank voor de klanten open te  
houden. 
 
4.3.1 Screeners 
Er zijn 4 screeners. Door Covid-19 screenen wij nog steeds digitaal en niet bij de mensen thuis. We  
vragen de gegevens (met toestemming van de klant) op bij de GKB, Bewindvoerders enz. 
Doordat we niet fysiek meer screenen is voor sommige screeners de binding met de VB helaas  
minder geworden.  Als alles meezit hopen we in 2022 weer op pad te kunnen. Het geeft een beter  
beeld van de klanten als je ook achter de voordeur een kijkje kunt nemen. 
 
4.3.2  Uitgifte 
Elke week vind er een uitgifte plaats aan de klanten van de voedselbank. Om besmetting te  
voorkomen gebeurt de uitgifte buiten der loods. Gelukkig hebben we een hele grote overkapping,  
zodat de klanten niet nat worden als het regent. Omdat klanten eens per 2 weken een pakket  
kunnen ophalen krijgen ze ongeveer 50 producten per keer uitgereikt. 
In sommige gevallen, waarbij er tijdelijk helemaal geen inkomsten zijn, kunnen klanten iedere week  
komen. Vaak krijgen we dan via een begeleider een seintje dat de uitkering rond is en dan gaan we  
weer over op 1x per 14 dagen een pakket. 
Met enige regelmaat delen we ook noodpakketten uit. Vaak blijkt structurele hulp dan ook nodig, in  
sommige gevallen volstaat 1 pakket. 
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4.3.3  Transport en schoonmaak 
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 transportploegen de medewerkers van het magazijn. Om onduidelijkheden te voorkomen 
is de Coördinator transport sinds dit jaar toegevoegd aan de werkgroep. De transport rijdt op 
maandag, donderdag en vrijdag bij leveranciers langs. 
Er wordt elke maandagochtend schoon gemaakt en gezien de resultaten van de controle voor 
voedselveiligheid gebeurt dit grondig. 

 

4.4 Acties 2020 
Er zijn veel acties geweest, hetgeen heel veel goederen opgebracht heeft. Om er een paar te  
noemen: Sligro in Assen schonk voor € 6500,- aan goederen, Bethel hield een paas acte en voorzag  
elke klant van een paaspakket. We hebben meegedaan met de akties van AH, kerken hielden acties  
bij winkels, Super zaterdag bracht 558 kratten goederen op etc. 

 

4.5 Voedselveiligheid 
De controle van Sensz heeft een 10 opgeleverd. Iets waar we uiteraard erg trots op zijn. Zeker nu met  
de nieuwe locatie waren we benieuwd op er op- en aanmerkingen waren. 

 

4.6 Financiën  
Zie het financiële jaarverslag 2021 
 

4.7     Jaaroverzicht huishoudens en pakketten 
Aantal geholpen huishoudens, volwassenen en kinderen: 
 
A. Geholpen huishoudens  in 2021: 335 gezinnen 
B. Geholpen volwassenen in 2021: 690 volwassenen  
C. Geholpen kinderen in 2021:   214 kinderen 
Het totaal aantal pakketten:   5358 pakketten 
 
Aantal vrijwilligers: 45 
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5. Jaarverslag Regionaal Distributiecentrum Drenthe plus 2021 
 
Het Regionaal Distributiecentrum Drenthe plus (RDC) valt juridisch gezien onder de 
verantwoordelijkheid van de Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe (VBZWD). 
De taak van het RDC is om het landelijk verworven voedsel te verdelen onder de aangesloten 
Voedselbanken. 
De volgende Voedselbanken zijn aangesloten bij het RDC Drenthe plus: ( per 31 december 2020 – de 
cijfers van 31-12-2021 zijn nog niet beschikbaar) 
 

Voedselbank  Aantal huishoudens  Aantal monden 

Hart van Drenthe      363          904 

Zwartewaterland           47          149 

Hardenberg-Ommen   262         719 

Steenwijkerland       115          353 

Zwolle      351         803 

ZuidOostDrenthe      608    1.498 

Kampen       185          500 

Dronten       125          376 

ZuidWest Drenthe      334                  830 

Noordoostpolder      118         412 

Totaal           2.508             6.544 

 
Het RDC wordt aangestuurd door een algemeen- en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (ROP-
Regionaal Overleg Platform). 
Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten Voedselbanken (elke VB 
één lid). 
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden (voorzitter ROP –Hielke van Dijken/operationeel manager 
RDC-Bert Koetsier/penningmeester-Willem Rumph). 
Het ROP is in 2021 vier keer bij elkaar geweest. Het ROP is verantwoordelijk voor de financiële gang 
van zaken en moet derhalve de begroting en jaarrekening goedkeuren en is tevens verantwoordelijk 
voor het investeringsbeleid van het RDC. 
Voor de invulling van de taak om het aangeboden voedsel te verdelen over de aangesloten 
Voedselbanken beschikt het RDC over een (huur) pand aan de Loberingemaat in Meppel. Het pand 
heeft voldoende opslagcapaciteit voor zowel droge/koel en vries levensmiddelen. 
Het pand wordt eveneens door VBZWD gebruikt als uitgiftepunt. De hieraan verbonden kosten 
worden onderling verrekend. 
De aangesloten Voedselbanken halen met eigen vervoersmiddelen het voedsel af bij het RDC. 
Het aangeboden voedsel wordt grotendeels door leveranciers bij het RDC aangeleverd. Een klein 
gedeelte wordt door externe vervoerders of door inzet van de vrachtwagen van VBZWD opgehaald. 
In tegenstelling tot het voorgaande jaar was er voldoende aanbod van (voedzaam) voedsel. De 
nieuwe vervoerslijn vanuit RDC Arnhem naar de drie RDC’s in Noord Nederland heeft hier zeker aan 
bijgedragen. 
De financiële positie van het RDC is goed. De bijdrage van Voedselbanken Nederland en giften van 
derden zijn toereikend om de uitgaven van het RDC te dekken. De aangesloten VB’s hebben zowel 
over 2020 en 2021 geen financiële bijdrage behoeven te verlenen. 
De beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers om het RC draaiende te houden is een punt van zorg. 
 
 
 

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


