Jaarverslag 2020

Stichting Voedselbank
Kollumerland c.a.

1. Voorwoord
Dit is het jaarverslag van Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. over het jaar 2020.
Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de
interne organisatie.
Voedselbank Kollumerland wordt mogelijk gemaakt door onze vele vrijwilligers en met steun van
bedrijven, instellingen, particulieren, kerken, organisaties, stichtingen en de gemeente NoardeastFryslân.
We willen u allen hartelijk danken voor uw steun in 2020.
We hopen in 2021 opnieuw op uw steun te mogen rekenen.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a.
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2. GEGEVENS VOEDSELBANK
Uitdeellocatie:

Singelweg 5, Kollum

Postadres:

Singelweg 5, 9291 ML Kollum

Telefoon:

06 5899 0652

Email:

info@voedselbankkollumerland.nl

Website:

www.voedselbankkollumerland.nl

Landelijke website:

www.voedselbankennederland.nl

Bankrekening nummer:

NL50 RABO 0129280852

ANBI-goede doelen:

850571091

Inschrijving Kamer van Koophandel: 52729206
Statuten vastgesteld:

11 mei 2011

3. BESTUURSSAMENSTELLING
Bestuur (per 31 december 2020):
Voorzitter:

Cees Fransooijs)

Secretaris:

Minke van der Goot)

Penningmeester:

Annelies Herbers

Coördinator Acquisitie:

Piet Kamstra

Coördinator Screeners:

Piet Kamstra

Coördinator Uitdeellocatie:

Vacant)

Verder zijn ongeveer 30 vrijwilligers bij de voedselbank werkzaam.

4. Cliënten
Om in aanmerking te komen voor een pakket dient de aanvrager het aanmeldformulier in te vullen.
Alle bankafschriften van inkomsten en uitgaven en van de laatste drie maanden te overleggen en
een overzicht geven van de eventuele schulden en schuldenaflossing. Ook kan een hulpverlener
namens de aanvrager alle financiële gegevens aanleveren.
Voedselbank Kollumerland volgt voor de toewijzing de landelijke richtlijnen.
De eerste intake wordt normaal gesproken, na afspraak, bij de aanvrager thuis gedaan door twee
screeners. Echter ten gevolge van de Corona maatregelen is dit in 2020 veelal telefonisch gedaan
Na drie maanden wordt een 2e screening gedaan. Daarna weer elk half jaar opnieuw.
Hierdoor zorgen wij ervoor dat alleen cliënten die onder de voedselbanknorm vallen een pakket
ontvangen. Een cliënt heeft om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, na aftrek van alle
vaste geaccepteerde lasten, maximaal €230,- per maand te besteden voor één persoon.
Voor meerdere personen in een gezin stijgt het maximaal besteedbare inkomen met € 95.- per
maand per persoon. Voorbeeld: gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen = € 135 + 4 x € 95 = € 515
per maand. Deze toelatingsnorm kan ieder jaar aangepast worden zodat meer mensen gebruik
kunnen maken van de Voedselbank.
Het aantal pakketten is in 2020 gestegen met 22,2 %
Datum

Aantal
pakketten

Aantal
personen

A-pakketten:
B pakketten:
alleenstaanden kleine gezinnen

C pakketten:
grote gezinnen

1 januari 2020 27

71

16

9

2

31 dec.2020

33

92

13

14

6

Kinderen

1 t/m 4 jaar

5 t/m 8 jaar

9 t/m 13 jaar

14 t/m 17 jaar

1 januari 2020 6

4

13

8

31 dec.2020

10

11

12

7

De redenen dat cliënten niet meer in aanmerking kwamen voor een voedselpakket waren divers: een
aantal cliënten kreeg een baan, cliënten verhuisden naar een andere gemeente, een aantal cliënten
zat boven de norm en dergelijke.
Voor 2021 wordt een toename verwacht omdat de normbedragen waaraan cliënten moeten voldoen
ieder jaar worden aangepast. Daarnaast heeft de Corona pandemie gevolgen voor de
werkgelegenheid. Juist voor de mensen die al langere tijd moeite hebben om een baan te vinden. Dit
is te zien aan het relatief grote en ook groeiende aantal cliënten dat al lange tijd gebruik maakt van
de noodhulp van de Voedselbank.
Op vrijdagmiddag in de oneven weken halen de cliënten hun voedselpakket op.
Voorheen was dit voor de cliënten een sociaal moment. Er stond koffie en thee klaar en zij konden
even met elkaar praten of iets overleggen met de vrijwilligers. Hiervan werd veel gebruik gemaakt.
Ten gevolge van de Corona is dit vervallen. In de maanden april tot en met juni hebben vrijwilligers
de pakketten bij de klant thuis gebracht. Daarna heeft iedere klant een tijd toegewezen om het
pakket op te halen en daarna meteen weer weg te gaan.
Als er onvoldoende geld is voor eten is er veelal ook onvoldoende geld voor kleding. Daarom
hebben ze een pasje om naar de kledingbank ’T Kledinghûske” in Surhuisterveen te gaan waar
cliënten tweedehands kleding mogen uitzoeken. Gezinnen met kinderen kunnen voor speelgoed
terecht bij de Speelgoedbank “Op Stelten” in Buitenpost. Ook deze voorzieningen zijn langere tijd
gesloten geweest.

De screeners hebben contact met de gemeentelijke gebiedsteams, Leger des Heils, GGZ,
bewindvoerders, schuldhulpverleners en andere hulpverleners. Op deze manier kunnen mensen de
regie over hun leven eerder terugkrijgen en worden ze minder afhankelijk.
In de praktijk blijkt dat sommige cliënten toch nog langer bij de Voedselbank moeten blijven omdat
de schulden eerst afgelost dient te worden.

5. Voedselpakket
Veel voedingsproducten worden door bedrijven, particulieren en instellingen uit de regio
geschonken. We zijn alle leveranciers zeer dankbaar voor hun medewerking en donaties. Van de
financiële giften kopen onze vrijwilligers eventueel producten bij zoals rijst en pasta en ook verse
groenten, fruit, melk en melkproducten, zodat er voldoende verantwoord en gezond voedsel in de
kratjes komt.
De Voedselbank is van mening dat door zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde norm, een zo
goed mogelijk voedselpakket aan de cliënten verstrekt kan worden. Voor wat het vlees en
vleesproducten betreft, is de leverantie vanuit de supermarkten goed te noemen.
De plaatselijke bakkers stellen vers brood beschikbaar en locale visbedrijven leveren verse vis aan
de voedselbank.
Een aantal producten krijgen we vanuit het distributiecentrum in Drachten. Deels worden deze
producten gebracht en deels worden ze opgehaald.
Meestal worden er verse producten bijgekocht zoals groente, fruit, yoghurt en vla.
Op vrijdagmorgen in de oneven weken worden de pakketten samengesteld. We kennen 3 groepen
gezinnen: A-pakket voor alleenstaanden, B-pakket voor gezinnen van 2 t/m 4 personen en C-pakket
voor gezinnen van 5 of meer personen.

6. Voedselverwerving/acties
Ieder jaar zijn er terugkerende acties en eenmalige. Veelal zijn dit acties georganiseerd door
bedrijven, clubs, kerken of particulieren. Het resultaat van deze acties is dat we veel houdbare
producten krijgen. In 2020 zijn deze acties beperkt gebleven maar zijn er meer financiële donaties
gedaan voor de aankoop van voedsel.
Hieronder een selectie uit de acties die dit jaar voor de Voedselbank Kollum zijn georganiseerd:
* De supermarkten hebben zelf hun klanten gevraagd om producten te doneren.
* Medio september heeft een aantal vrijwilligers aardappelen gerooid bij de proefboerderij: totaal
750 kilo.

* Eind november heeft de Lionsclub Dokkum een sinterklaasactie gehouden. Het winkelend publiek
kon cadeautjes doneren voor de voedselbanken van Dokkum, Damwoude en Kollum.
Op 5 december hebben de kinderen tot 13 jaar daardoor een aantal pakjes gekregen.
* De voedselbank heeft zelf in samenwerking met DE Nederland een inzamelingsactie geregeld
voor gratis pakken koffie. Mensen konden hun gespaarde DE punten doneren aan de Voedselbank.
Gerelateerd aan het aantal ingezamelde punten schenkt DE een hoeveelheid aan pakken koffie. In
2020 waren dat er maar liefst 690 pakken koffie.

• Werknemers van diverse bedrijven en de overheid hebben hun kerstpakket aan onze voedselbank
gegeven.
• Een aantal scholen hebben in het kader van "samen delen" dozen gevuld met houdbare producten.
• Er werd ook geld gedoneerd. We hebben hiervan in 2020 een nieuwe koelkast en vrieskast kunnen
aanschaffen. Hiermee kan er door de vrijwilligers efficiënter en ARBO veilig worden gewerkt. De
bestaande koelkasten en vrieskisten zijn al volledig afgeschreven en zullen waarschijnlijk in 2021
moeten worden vervangen.
* Iedere week halen wij vlees op wat op de datum is ingevroren bij een lokale supermarkt. Op de
datum betekent dat het niet meer via de winkel verkocht mag worden maar ingevroren nog een paar
maanden houdbaar is. Anders zouden deze producten worden weggegooid. Dit is bepaald door de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Dit om overmatig verspillen van voedsel tegen te gaan.
Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen we concluderen dat de aanlevering van producten niet altijd
voldoende is geweest. Door ontvangen donaties hebben we zowel houdbare als verse producten
kunnen aankopen. Ook hebben we een beroep gedaan op het calamiteitenfonds van Voedselbanken
Nederland. Met deze inspanningen is het ons gelukt om iedere keer een goed gevulde krat voedsel
aan onze cliënten mee te geven.

7. Publiciteit
Op onze website Voedselbank Kollumerland plaatsen we persberichten en eigen teksten over de
Voedselbank. Hierop staat allerlei informatie en kunnen zowel vrijwilligers, donateurs, cliënten en
sponsoren contact opnemen met de Voedselbank.
Daarnaast hebben we een aantal keren de pers bereikt met lokale acties. We zijn de pers dankbaar
omdat ze ons regelmatig noemen in de lokale kranten en op de regionale website.
Ook hierdoor blijven de inwoners geïnformeerd over de activiteiten van onze voedselbank.

8. Interne organisatie
Het jaar 2020 was ten gevolge van de Corona pandemie een nogal bewogen jaar.
Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd. In het afgelopen jaar werd er telefonisch contact
onderhouden met de voedselbanken in de regio. De vergaderingen met het RDC in Drachten
vonden digitaal plaats evenals de algemene vergaderingen van de Vereniging Van Voedselbanken
Nederland.

Op verzoek van de Gemeente Noardeast-Fryslân is ook in 2020 met de Voedselbank Dokkum een
gezamenlijke begroting en subsidieverzoek 2021 opgesteld en ingediend.
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en coördinator screeners.
Onze voedselbank heeft rond de 30 vrijwilligers.
Elke oneven week komen op woensdag, donderdag en vrijdag van verschillende kanten
levensmiddelen binnen, opgehaald of gebracht.
In hoofdlijn werken op de uitdeellocatie 3 groepen vrijwilligers: de ontvangers/sorteerders van de
levensmiddelen, de samenstellers van de voedselpakketten en de uitdelers van de voedselpakketten.
Daarnaast verzorgt een vrijwilliger de administratie van alle op voorraad zijnde levensmiddelen en
maakt ook de uitdeellijst.
In december zijn wij onaangekondigd bezocht door de instantie Sensz in verband met controle op
voedsel veiligheid. Het resultaat was een score van 9.6 van de 100 en na toepassing van de
verbeterpunten mochten we opnieuw het groene certificaat in ontvangst nemen.
Dit betekent dat naast de droge kruidenierswaren ook gekoelde en diepgevroren producten en
groenten/fruit mogen worden uitgedeeld.

9. Financiën
De Voedselbank Kollumerland ontvangt diverse inkomsten van sponsoren, acties en particulieren.
Deze inkomsten zijn onvoorspelbaar maar zorgen over de verschillende jaren heen voor een
positieve balans.
De Gemeente Noardeast-Fryslân heeft ons een subsidie verstrekt van € 4.000
Van de subsidie en de verschillende donaties worden, naast de aankoop van producten, de huur en
de andere vaste lasten betaald.
Onze uitgaven met betrekking tot voedsel in 2020 zijn hoger geworden door minder aanvoer vanuit
het RDC Drachten en de eerder genoemde oorzaken..
Het aantal huishoudens gedurende 2020 was hoger dan in 2019,
Alle inkomsten- en uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd in het kasboek door de
penningmeester. Over de in 2020 ontvangen inkomsten en gedane uitgaven is een kascontrole
geweest waarin geen oneffenheden gesignaleerd zijn. De vrijwilligers van de kascontrole hebben in
een formele brief deze controle bevestigd.
Bestuur en vrijwilligers ontvangen géén vergoeding voor hun vrijwilligerswerkzaamheden.
Onkosten (veelal KM-vergoeding) kunnen worden gedeclareerd.
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