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Figuur op de voorzijde:         

De grootte van de ringdelen geeft de verhouding tussen het aantal huishoudens van de zes uitgiftepunten 

weer. 

De percentages geven per uitgiftepunt aan om hoeveel procent van het aantal inwoners van de 

desbetreffende kern het gaat.  
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Voedselbank nog steeds nodig ! 
 
Dit jaar deelden wij weer ruim 12.000 pakketten uit. 
Wij helpen wanneer het inkomen minus vaste lasten per maand niet hoger is dan € 180, -- voor 1 persoon, 
plus € 70, -- voor elk volgend gezinslid. Voor een gezin met 2 kinderen betekent dat dat zij ca € 50, -- euro per 
week hebben aan wat wij leefgeld noemen. Het geld dat je besteedt aan de dagelijkse boodschappen in de 
supermarkt, drogist, aan kleding, cadeautjes, contributies etc. Ook al zijn onze klanten met hun 
voedselbankpas welkom bij de Speelgoedbank, de Kledingbank en de Stichting jarige Job, dan nog is € 50, --
per week heel weinig.  
 
Een Voedselbank heeft geen politieke kleur, maar ziet heel veel. Armoede komt juist bij de Voedselbanken in 
beeld. Voordat voedselbankhulp en hulp in het algemeen gevraagd wordt, is de financiële ellende vaak al niet 
meer te overzien en de nood acuut. Waarom? 
   * niet in staat de eigen zaken te regelen? 
   * het leven 'te moeilijk' (vraag eens iets aan waar je een DigiD voor nodig hebt)? 
   * veel pech?  scheiding? verlies van werk?  huis onder water? 
   * nalatigheid en dan… enorme geldboetes, administratie- en   deurwaarderskosten? 
   * zwichten voor de verleidingen van bijv. webshops en dat bij een beperkt budget? 
   * uitkeringsinstantie traag bij bepalen en betalen van een uitkering, waardoor er weer andere schulden 
ontstaan? 
     
Mensen komen vaak pas heel laat in beeld bij hulpverleners.  
Dan krijgen wij bijvoorbeeld een aanvraag voor hulp bij een gezin met 3 kleine kinderen waar de vaste lasten 
al maanden niet zijn betaald, waar gas en licht zijn afgesloten, de kinderen gedoucht worden bij buren, waar 
familie en buren zorgen voor wat eten en drinken. 
 
Natuurlijk helpen wij. Maar we willen zo graag dat signalen zoals huurachterstand, afsluiting van gas en licht 
snel opgepikt worden. Dat er eerder hulp komt, hulp die ook helpt bij het aanpassen van bestedingspatronen. 
Bij overleg over een uitkering graag een budgetcoach en een cursus in omgaan met geld. Want er moet iets 
gebeuren zodat mensen uit de ellende komen en er uit blijven! 
 
Ons slogan is: geen pakket zonder traject. 
 
Terwijl de klant wekelijks zijn pakket ophaalt verwachten wij dat hij of zij in contact blijft met zijn hulpverlener 
en dat er door klanten en hulpverleners gewerkt wordt aan een betere toekomst.  
 
Voedselbankhulp is noodhulp. Ook in 2017 blijven wij helpen. Helpt u mee? 
 
 

 

Het Bestuur                                Wageningen, april 2017 

Secretaris: Sjoerd Bakker,  

Telefoon: 026-334 2278 

Postadres: Industrieweg 22, 6702 DR Wageningen  

Email: info@voedselbanknederveluwe.nl 

Website: www.voedselbanknederveluwe.nl 

Bankrekening: NL66ABNA 0542 047 594 

Kamer van Koophandel: 09176073 

Aangesloten bij Voedselbanken Nederland 

 

mailto:info@voedselbanknederveluwe.nl
http://www.voedselbanknederveluwe.nl/
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De belangrijkste ontwikkelingen in 2016 

 

In 2016 was sprake van een zekere stabilisering van het aantal mensen dat hulp zocht bij onze Voedselbank. 

Er was zelfs sprake van een daling ten opzichte van het voorgaande jaar, zodat eind van het verslagjaar het 

niveau van twee jaar eerder weer was bereikt. 

De Voedselbank heeft zich in het verslagjaar intensief ingespannen om aan de vraag naar voedselpakketten 

te kunnen blijven voldoen.  Dat dit ook dit jaar weer gelukt is is in grote mate te danken aan diegenen die de 

Voedselbank een warm hart toedragen en die door acties, subsidies, donaties, vrijwilligerswerk of anderszins 

ons geholpen hebben de Voedselbank als professioneel bedrijf te laten werken. 

Na de forse uitbreiding van onze infrastructuur in het voorgaande jaar is in 2016 de koelcel uitgebreid, de 

vloer aangepast en een palletstapelaar aangeschaft. Daarnaast is in april een lang gekoesterde wens vervuld, 

namelijk het dak van ons gebouw voorzien van zonnepanelen.  

Onze financiële positie blijft een punt van permanente aandacht. Ook in het jaar 2017 zullen we alles op alles 

blijven zetten om de benodigde gelden te verwerven om het werk van de Voedselbank voort te kunnen 

zetten. 

 

De weekcoördinatoren  

v.l.n.r. Jan Willem van Dijk, Hendrik Jan Nederhorst, Jan Water,  

Cees Lodiers en Wil Zittersteijn 

Op de foto ontbreken Heleen le Grand en Walter van Valderen 
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Onze klanten 

Wanneer kan iemand rekenen op hulp van de Voedselbank? 

Voor al onze klanten geldt, dat zij voldoen aan de landelijke criteria voor hulpverlening. In het verslagjaar kon 

iemand hulp van de Voedselbank krijgen wanneer het besteedbaar inkomen per maand, dus na aftrek van 

vaste lasten, minder is dan: 

- € 180 bij een één persoonshuishouden; 

- plus € 70 voor elke volgende persoon. 

(Deze bedragen zijn per 1 januari 2017 verhoogd naar € 200 respectievelijk € 80.) 

 

Bij aanmelding is vaak acuut hulp nodig. Daarom reageren wij altijd zo snel mogelijk, vaak binnen een week, 

soms zelfs binnen een dag. Bij noodgevallen helpen we eerst en checken daarna. Maatschappelijke 

organisaties bekijken elke drie maanden of onze hulp nog nodig is of dat de financiële situatie verbeterd is.  

 

De Voedselbank in cijfers  

 

 

 

 

Het aantal klanten is in 2016 

gedaald (grafiek 1).  

 

Eind van het jaar maakten 212 

huishoudens gebruik van de 

Voedselbank. Ten opzichte van 

een jaar eerder is dat een daling 

van ruim 17 %. Het ging hierbij 

om 554 personen, waarvan ruim 

251 kinderen onder de 18 jaar. 

 

 

 

 

In 2016 stroomden bij de 

uitgiftepunten Rhenen, 

Wageningen, Doorwerth en 

Oosterbeek veel klanten uit, 

maar de instroom van klanten 

was geringer (grafiek 2). Bij het 

uitgiftepunt Renkum bleef het 

totale aantal klanten vrijwel 

gelijk, terwijl in Elst (dat pas in 

2015 als uitgiftepunt was gestart) 

het aantal huishoudens dat hulp 

zocht nog toenam. 
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De verdeling van de klanten per 31 december 2016 over de drie gemeenten waar wij werken is als volgt 

(grafiek 3): 

- Wageningen: 31 % 

- Renkum (uitgiftepunten Renkum, Doorwerth en Oosterbeek): 48 % 

- Rhenen (uitgiftepunten Rhenen en Elst): 21 % 

 

 

 
 

Zowel bij de actuele klanten als bij de uitgestroomde klanten valt op dat een grote groep maar enkele 

maanden gebruik maakt van onze hulp, dat meer dan de helft van de klanten binnen 1 jaar uitstroomt en dat 

minder dan 20 % van de klanten langer hulp nodig heeft dan 2 jaar, enkelen zelfs eigenlijk langer dan onze 

maximale termijn van 3 jaar (grafiek 4 en 5). 

 

Berekend werd dat de klanten van wie de hulpverlening in 2016 eindigde gemiddeld 5,2 kwartalen 

ondersteuning nodig hadden van de Voedselbank. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,5 kwartalen in 2015. 

Circa 45 % van de klanten bestaat uit eenpersoonshuishoudens. Dit aantal is vergelijkbaar met het 

voorgaande jaar. Circa 45 % bestaat uit gezinnen met kinderen, waarvan het merendeel één-oudergezinnen. 
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Dit jaar hebben wij ook gekeken naar de leeftijd van de klanten in Wageningen en Renkum bij aanmelding. 

Zowel bij de klanten die in 2016 zijn uitgestroomd als de nieuwe klanten blijkt het merendeel te vallen in de 

leeftijdscategorie 40 – 55 jaar (grafiek 6). 

Wie zijn onze klanten?  

Bij al onze klanten hoort een verhaal, allemaal verschillende verhalen. Het gaat altijd om mensen die om 

welke reden dan ook (vluchteling, echtscheiding, baan verloren, psychische problemen, gebrek aan lees- 

en/of rekenvaardigheden, gebrek aan structuur en/of budgetdiscipline) zijn vastgelopen. Mensen die niet 

(meer) in staat zijn voor zichzelf en voor hun eventuele kinderen te zorgen en dat ondermijnt hun zelfrespect. 

Dit uiten zij op heel verschillende wijze, van heel erg dankbaar tot ”Ik heb recht op hulp want de maatschappij 

heeft mij dit aangedaan.” 
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6. Geboortejaar klanten

Wageningen 31-12-2016

Wageningen
uitgestroomd
Renkum 31-12-2016

Aan alle liefjes van de Voedselbank.  

Langs deze weg wil ik jullie allen danken voor de wekelijkse inzet.  

Altijd weer verzorgd met de meeste zorg!  Om maar te zwijgen over 

de tijd dat dat allemaal kost, julie eigen tijd, wel te verstaan. 

Helemaal onverwachts, en zo vertederend was de Sint letter, en de 

chocolaatjes.. zo mooi verzorgd en verpakt allemaal.  

Wat een lief gebaar... jullie zijn allemaal schatjes... mijn dank is 

groot!  

Groetjes en liefs 

(Een van onze klanten) 
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Communiceren met klanten 

Respectvol omgaan met de klanten blijft heel belangrijk maar is niet altijd eenvoudig. Met sommige klanten 

is communiceren moeilijk omdat er geen gemeenschappelijke taal is. Met gebaren en soms met de hulp van 

kinderen die kunnen tolken, komen we er meestal wel uit. Sommige klanten die al heel lang in een 

hulpverleningscircuit verkeren, denken recht te hebben op een pakket met een bepaalde samenstelling 

omdat zij de Voedselbank verwarren met officiële hulpverlening. Een duidelijke uitleg dat de Voedselbank 

een vrijwilligersorganisatie is en dat de samenstelling van de pakketten afhankelijk is van wat de Voedselbank 

van anderen krijgt, helpt meestal om die houding te veranderen.  

 

Voor de vrijwilligers geldt dat zij zich er van bewust moeten zijn dat onze klanten vaak liever géén klant 

zouden willen zijn. Dat zij een dubbel gevoel hebben over de Voedselbank: “Ik heb die hulp nodig, ik moet 

blij zijn dat de Voedselbank er is. Dat er mensen zijn die zich voor mij inspannen.” Maar ook: “Ik vind het 

ellendig dat ik dit nodig heb. Dat ik afhankelijk ben. Dat ik levensmiddelen krijg die ik eigenlijk niet wil. Restjes 

van de welvaart.”  

Bovendien is het belangrijk te benadrukken dat het pakket een ondersteuning is, maar dat het niet volledig 

in de wekelijkse behoefte aan voedsel kan voorzien. 

Onze inzet is dat onze klanten wekelijks vertrekken met hun pakket én een goed gevoel. 

Een beperkt aantal klanten heeft moeite om wekelijks op tijd zijn pakket op te halen. Klanten die niet 

verschijnen (zonder afmelding) krijgen een waarschuwing. Wie twee keer niet verschijnt, wordt van de lijst 

afgevoerd, tenzij de hulpverlener aangeeft dat toch verlenging van hulp nodig is. Soms is namelijk het 

onvermogen om afspraken na te komen een deel van de oorzaak van iemands financiële problemen. 

Einde van de hulpverleningstermijn en dan?  

Veel klanten hebben maar kort hulp nodig van de Voedselbank. Er zijn echter ook klanten van wie na 3 jaar 

de financiële situatie onvoldoende is verbeterd. Ook in 2016 was dat weer diverse keren het geval. We 

beëindigen dan toch – in lijn met de landelijke afspraken – meestal de hulpverlening, ook al voelt dit als een 

hard besluit. Daarmee willen we de klant en de hulpverleners activeren om alternatieven te zoeken en ook 

willen we voorkomen dat ons klantenbestand dicht groeit met een vaste kern.  

Na een jaar kunnen hulpverleners een nieuw verzoek indienen dat door het bestuur van de Voedselbank 

wordt beoordeeld. Bij de beoordeling of opnieuw tot hulpverlening kan worden overgegaan speelt de aan- 

of afwezigheid van minderjarige kinderen een grote rol.  

 

De uitgiftepunten waar onze klanten hun voedsel ophalen  
 

In 2016 maakten wij voor het uitdelen van pakketten aan onze klanten – naast het uitgiftepunt in ons eigen 

gebouw aan Industrieweg 22 in Wageningen - gebruik van ruimten bij de:  

-  Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 7 in Renkum.  

-  Rooms Katholieke Kerk aan het Van der Molenplein 1 in Doorwerth.  

-  PKN Vredebergkerk aan de van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek.   

-  Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan 1 in Rhenen 

- Duivenlokaal aan de Sportweg in Elst. 
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Nieuw uitgiftepunt in Doorwerth 

Eind 2016 hebben we afscheid moeten nemen van het uitgiftepunt in de fraaie kerk van de Onze Lieve Vrouw 

van Lourdes in Doorwerth. Deze kerk heeft ons vanaf het begin van de uitgifte in Doorwerth zijn Marcuszaal 

beschikbaar gesteld. De kerk wordt echter gesloten en om die reden moesten we uitkijken naar een andere 

locatie. Gelukkig is de PKN-kerk aan de Bentincklaan te Doorwerth bereid gebleken ons per 1 januari 2017 

ruimte hiervoor beschikbaar te stellen.  

Wijziging uitgiftedagen 

Omdat onze bestelbus door de toenemende vraag te weinig capaciteit heeft om op vrijdagmiddag alle 

pakketten voor Renkum, Doorwerth en Oosterbeek tegelijkertijd te vervoeren is de uitgiftedag in Doorwerth 

en Oosterbeek met ingang van 1 januari 2016 verplaatst van de vrijdag- naar de woensdagmiddag. De uitgifte 

in Wageningen en Renkum bleef gehandhaafd op vrijdag. 

Door deze maatregel konden we met de eigen bestelbus alle transporten verzorgen en werd de inzet van de 

bestelbus gelijkmatiger gespreid over de week. In de loop van het verslagjaar bleek echter dat de capaciteit 

van de bestelbus met name op de vrijdag haar grenzen nadert. 

 

Bestuur en organisatie 
 

In 2016 bouwden wij verder aan de organisatie van de Voedselbank. Nadat in de voorgaande jaren sprake 

was van een voortdurende en soms schoksgewijze groei was er in 2016 een zekere stabilisatie. Dat nam niet 

weg dat op tal van punten verbeteracties zijn uitgevoerd. Vooral uit de werkbesprekingen die in september 

weer met alle (geledingen van) vrijwilligers zijn gevoerd zijn weer veel praktische en waardevolle suggesties 

gekomen. Een paar voorbeelden: In de loods in Wageningen gaat het vooral om het efficiënt(er) 

gebruikmaken van de vries- en koelcel. Zo zijn er twee “vriescoördinatoren” aangesteld (Aart Budding en 

Ruud Haver) die op woensdag de vriescel checken en de “oude” voorraad naar voren halen. Nieuwe 

instructies op de vries- en koelcel geven aan wat er WEL en wat er NIET in thuishoort. Een ander voorbeeld 

is de verbetering van de accommodatie voor de voedselcontroleurs waardoor ze beter in staat zijn om hun 

werk goed uit te voeren. 

Voor de transporten met de bestelbus is nog eens het belang van een veilige werkwijze, zoals deze in de 

instructies voor chauffeurs en bijrijders is omschreven, onderstreept. Een ander punt bij het transporteren is 

een goede temperatuurmeting (verantwoordelijkheid van de bijrijders); met name van belang op het 

moment van aanvang en bij aankomst van de ritten. 

Momenteel zijn er 17 coördinatoren met de volgende taakverdeling: 

- 6 weekcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitgifte van het voedsel; elke week doet een andere 

weekcoördinator dienst; 2 van hen verdelen hun “weekdienst” onderling; 

- 1 coördinator voedselveiligheid; 

- 1 coördinator klanten en hulpverleners in Wageningen; 

- 1 coördinator voor de uitgifte in Renkum 

- 1 coördinator voor klanten en hulpverleners in Renkum; 

- 1 coördinator voor de uitgifte en voor klanten en hulpverleners in Doorwerth en Oosterbeek; 

- 1 coördinator voor de uitgifte in Rhenen en Elst; 

- 1 coördinator voor klanten en hulpverleners in Rhenen en Elst; 

- 1 coördinator externe projecten; 

- 1 coördinator planning inzet vrijwilligers; 

- 1 coördinator planning chauffeurs en bijrijders; 

- 1 coördinator samenstelling wekelijkse paklijst. 
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Samenstelling en omvang van de voedselpakketten 
 

We hebben dit jaar ruim 12.000 pakketten uitgedeeld. Elke week weten we de drieslag samen te stellen: als 

eerste het bekende krat met houdbare producten, dan de opbollende koeltas met zuivel en vlees en als derde 

het brood. We streven naar een gevarieerde, voedzame en gezonde inhoud. Helaas komt dat niet altijd 

overeen met hetgeen we krijgen aangeboden en daar zijn we van afhankelijk. Maar toch we benaderen het 

ideaal redelijk. 

Wekelijks krijgen we partijen voedzame producten, zuivel en vlees van de regionale Voedselbank Arnhem. 

Dit jaar was er regelmatig ook groente en fruit vanwege de Russische boycot. Van de supermarkten krijgen 

we driemaal in de week een boeiend scala aan voedsel; vooral zuivel, vlees en brood. Groente is helaas in de 

minderheid, zodat de aanvoer van de zorgboerderij ook meer dan welkom is. Wanneer wij invloed kunnen 

uitoefenen op de samenstelling van de pakketten, bijvoorbeeld bij een actie bij een supermarkt of omdat 

een donateur levensmiddelen wil geven, vragen we dan ook om levensmiddelen als aardappels, eieren, 

groente of fruit.  

 

De aanvoer van zoetigheden geeft precies aan in welk seizoen we leven, bijvoorbeeld de pepernoten komen 

rond de kerst, de kransjes en stollen in januari en de paashazen arriveren in mei en juni. Doordat we nu de 

uitgifte over drie dagen gespreid hebben, kan het aanbod van de supermarkten efficiënter gebruikt worden: 

’s morgens opgehaald en ‘s middags uitgegeven. In de genereuze wintermaanden vult ons magazijn zich 

meestal met houdbare producten dankzij de gaven van het publiek door acties bij winkels en organisaties. 

Met die hoogwaardige spullen kunnen we gericht de pakketten “opplussen“ in de zomermaanden wanneer 

de kratten wat mager uitvallen. 

Soms krijgen wij behalve levensmiddelen ook non-food materiaal aangeboden. Producten voor persoonlijke 

of huishoudelijke hygiëne zijn bij onze klanten zeer welkom. Andere producten proberen we te ruilen tegen  

diensten of materialen die wij nodig hebben of proberen we te verkopen. Met de opbrengst van deze verkoop 

kunnen we een klein deel van onze uitgaven dekken. 

Dus meestal kunnen de vrijwilligers tevreden en trots zijn op de inhoud van de pakketten die ze voor de 

klanten samenstellen. 

 

Voedselveiligheid  

De voedselveiligheid en de kwaliteit van het voedsel bij een Voedselbank moeten in orde zijn. Niet alleen 

voor de gezondheid van de klanten, maar ook voor de reputatie van de toeleveranciers. Hun naam staat 

immers op de producten die de Voedselbank uitgeeft. Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) speciale richtlijnen opgesteld waar voedselbanken aan moeten voldoen. De 

Vereniging Voedselbanken Nederland heeft dit uitgewerkt in een ‘Handboek Voedselveiligheid’ dat in mei 

2016 door de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland is vastgesteld.  

Dit Handboek geldt voor alle Voedselbanken die lid zijn van de Vereniging en is gebaseerd op de CBL-

Hygiënecode en het Informatieblad 76/ december 2015 van de NVWA, bestemd voor charitatieve instellingen 

en vrijwilligersorganisaties. Het handboek beschrijft de werkzaamheden van de Regionale Distributiecentra, 

lokale Voedselbanken en hun uitdeelpunten, en geeft vrijwilligers de richtlijnen voor het beheer en de 

distributie van voedingsmiddelen. 

Het Handboek is ook de basis voor het verkrijgen en behouden van het Groencertificaat dat in 2015 aan onze 

Voedselbank is verleend.  

De belangrijkste hoofdstukken gaan over de inrichting van de Voedselveiligheid in de organisatie, de 

inrichting van het pand, de koelketenbewaking, transport, kwaliteitsbeheer en hygiëne. Hiernaast nog een 

aantal andere onderwerpen. Aan alle regels voldoen vereist een continue inspanning van de vrijwilligers. 
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Vrijwilligers 

Het aantal actieve vrijwilligers steeg dit jaar tot ongeveer 150. Er is steeds behoefte aan nieuwe vrijwilligers, 

omdat het aantal klanten in de loop der jaren stijgt en omdat we alert moeten blijven op eisen ten aanzien 

van voedselveiligheid en hygiëne. Vrijwilligers werken doorgaans voor een lange periode omdat de werksfeer 

goed is. Beëindiging van de werkperiode is meestal in verband met gezondheidsredenen, studie elders, 

vinden van een baan of aangaan van andere activiteiten. 

Van belang voor vrijwilligers is dat men doordrongen is van de filosofie van de Voedselbank:  

Respectvol omgaan met de klanten en zorgdragen voor kwaliteit en voedselveiligheid. 
 

Vrijwilligers kunnen vele taken op zich nemen. Iedereen is minimaal ingewerkt op één taak, velen zijn 

inzetbaar op meerdere taken.  

Omdat vrijwilligers op verschillende tijden en op verschillende locaties werken, kent men elkaar niet allemaal. 

Om toch van elkaar te weten wie wat doet en om de taken op elkaar af te stemmen, is er een nieuwsbrief en 

wordt er tenminste 1x per jaar per functiegroep een werkbespreking gehouden. Daarnaast is het jaarlijkse 

vrijwilligersdiner belangrijk voor de onderlinge contacten en de sfeer. Op 18 november 2016 werd het diner 

op uitstekende wijze verzorgd door een aantal leden van de Rotaryclub Oosterbeek. 

 

Infrastructuur 

Indeling en gebruik van het gebouw 

De gehele benedenverdieping van het pand aan de Industrieweg is bij de Voedselbank in gebruik. Door de 

aankoop van het pand in 2015 kwam ook de bovenverdieping ter beschikking. Deze leent zich goed voor 

vergaderingen en grotere bijeenkomsten. In de loop van het jaar is de bovenverdieping diverse malen 

gebruikt voor de ontvangst van groepen belangstellenden voor de Voedselbank. In oktober bleek de 

bovenverdieping ook buitengewoon geschikt voor een vergadering van het Regionaal Overleg Platform (ROP) 

van de Voedselbanken. We kijken nog steeds uit naar meer mogelijkheden om deze ruimte nuttig te 

gebruiken. 

De vloer van de loods is deels betegeld, deels van coating voorzien, maar er was ook nog een groot stuk 

asfaltvloer die slecht schoon te houden was. In 2016 is door 2 sponsoren voldoende geld beschikbaar gesteld 

om deze vloer ook van een coating te voorzien. De werkzaamheden zijn in januari 2017 uitgevoerd. 

 

Bestelauto 

In 2011 hebben we met steun van het Oranje Fonds een grote bestelauto kunnen aanschaffen. Om de 

levensmiddelen tijdens het transport gekoeld of bevroren te houden, staan in de auto twee grote 

isolatiekasten waarin bakken met levensmiddelen en koelelementen kunnen worden geplaatst. 

Ook dit jaar werd de bestelauto steeds intensiever gebruikt. Zo wordt door de wijziging van de uitgiftedag op 

de uitgiftepunten Doorwerth en Oosterbeek sinds 1 januari elke woensdag een extra rit naar Doorwerth en 

Oosterbeek gemaakt. Al met al nadert de bestelauto de grenzen van zijn capaciteit. 
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Koelcel, zonnepanelen, palletstapelaar en vloer 

Eind februari werd de bestaande koelcel ontmanteld en hebben we deze dankzij een paar gulle gevers twee 

keer zo groot weer opgebouwd. De koelcel is 90 graden gedraaid en door tussenstukken te plaatsen twee 

keer zo groot geworden. 

Een maand later zijn op het 

dak van de loods 117 

zonnepanelen geplaatst. 

Door diverse sponsoren is 

voldoende geld bijeen- 

gebracht om de zonne-

panelen aan te brengen. 

Zodoende wordt er sinds 

begin april voldoende 

elektriciteit in eigen beheer 

geproduceerd voor onze 

koel- en vriescel. De 

verwachting is dat we 

overdag in ons eigen 

energiebehoefte kunnen 

voorzien en zelfs kunnen 

“terugleveren” aan het net 

van Liander. Of dat zo is kan 

pas na een jaar energieopwekking met de zonnepanelen worden beoordeeld. In ieder geval zullen de 

energiekosten die tamelijk hoog waren vanwege de koel- en vriescel aanmerkelijk kunnen dalen dankzij de 

nieuwe zonnepanelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot begin 2016 konden we als dat 

nodig was gebruik maken van een 

vorkheftruck van buurman Post 

Service. Door de verhuizing van Post 

Service naar een andere locatie 

moesten we uitkijken naar een 

andere mogelijkheid om pallets uit 

de bestelbus te tillen. De keus is 

gevallen op een palletstapelaar 

(natuurlijk tweedehands) die sinds 

begin mei goede diensten verricht. 
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Goede samenwerking met hulpverleners  
 

Ons netwerk van relaties met hulpverleners is van groot belang. We werken samen met het maatschappelijk 

werk, schuldhulpverlening, organisaties voor vluchtelingen, diaconie, bureau jeugdzorg en vele anderen. Om 

de aanvraag te beoordelen voor klanten die zichzelf aanmelden kunnen wij altijd rekenen op medewerking 

van deze hulpverleners. Andersom melden zij klanten bij ons aan. 

Landelijk geldt: geen pakket zonder traject. Dit houdt in dat voedselbanken alleen dan hulpverlenen, 

wanneer er intussen hulp wordt verleend om de financiële situatie te verbeteren, zodat hulp van de 

Voedselbank op termijn niet meer nodig is. 

Voor de tussentijdse controle op de financiële situatie van onze klanten kunnen wij altijd bij de betrokken 

hulpverlener terecht. 

 

Duidelijk communiceren; intern én extern  
 

Via onze website www.voedselbanknederveluwe.nl vragen wij aandacht voor alle aspecten die met de 

Voedselbank te maken hebben. Naast aanvraagformulieren voor onze klanten zijn daar ook 

aanmeldingsformulieren voor potentiële vrijwilligers te vinden en te downloaden. Ook kunnen donateurs 

zich hier aanmelden. Daarnaast is er een overzicht van onze leveranciers te vinden en een rubriek actuele 

ontwikkelingen. Op onze Facebook-account en Twitter-account Voedselbank Neder-Veluwe vermelden wij 

activiteiten met betrekking tot onze Voedselbank alsmede landelijke nieuwsfeiten over de voedselbanken in 

Nederland. Voor onze naamsbekendheid bij potentiële klanten en donateurs vragen wij regelmatig aandacht 

voor de Voedselbank in de huis-aan-huisbladen en de lokale radio.  

Directe communicatie met klanten, vrijwilligers, hulpverleners en voedselleveranciers gaat zoveel mogelijk 

per e-mail. Dit is efficiënt en goedkoop. Een keer per jaar voeren wij werkbesprekingen met alle (groepen) 

vrijwilligers. Uit deze besprekingen komen nuttige aanbevelingen om de werkzaamheden efficiënter en 

effectiever te laten verlopen. Daarnaast geven we een nieuwsbrief uit die de vrijwilligers tegelijkertijd met 

het werkrooster toegestuurd krijgen. Dit rooster ontvangen ze iedere maand. 

 

 Van wie krijgen wij het voedsel? 
 

Wekelijks ontvangen we basispakketten via de regionale Voedselbank in Arnhem. Ook halen wij voedsel op 

bij lokale winkeliers. Eind 2016 deden we zaken met heel veel leveranciers zoals te zien is op de volgende 

pagina. Daarnaast zijn er bedrijven waar we incidenteel voedsel van ontvangen.  

Voor deze leveranciers bestaat een apart email-adres: ophalen@voedselbanknederveluwe.nl. 

Ook particulieren kunnen levensmiddelen afgeven. Zij zijn elke maandag- woensdag- of vrijdagochtend 

tussen 9 en 12 uur welkom in onze loods in Wageningen. In Renkum (na afspraak) bij de kerk. Natuurlijk 

wordt ook dit voedsel door ons gecontroleerd op voedselveiligheid. 

 

 

http://www.voedselbanknederveluwe.nl/
mailto:ophalen@voedselbanknederveluwe.nl
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Wageningen 

Renkum 

Oosterbeek 

Rhenen 

Elst 

 

 
Oosterbeek 

Rhenen 

Wageningen 

 

 
Wageningen 

Renkum 

 

 

Bakkersgilde Wageningen 

 

 

Achterberg 

 

 

Wageningen 

 

 

Wageningen 

 

Groenten en Fruit  
van Binsbergen 

Lienden 

 

 

Wageningen 

 

 

Wageningen 

 

 

Doorwerth 

Rhenen 

Wageningen 

 

 

Wageningen 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wageningen, van de 

Brinkstraat 

Wageningen, Geertjesweg 

Heelsum 

 

 

Stichting Voedselhulp Regio 

Neder-Veluwe 

 

 

Humane voeding 

Restaurant van de Toekomst 

Unifarm 

Proefboerderij PPO-DLV 

Randwijk 

Plant Research International 

 

 

Ochten 

 

 

Zorgboerderij 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi24oWgvY3TAhVCPxQKHZHBACMQjRwIBw&url=http://ipsofacto.wageningenur.nl/study-information/internships-vancancies/&psig=AFQjCNGeJ6e-sDGVXjyGb5iWPX82Z-lORg&ust=1491487257065915
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Acties leveren meer voedsel en geld 
 

De acties in 2016 kenmerkten zich door een grote verscheidenheid. Van scholen, kerken, sportverenigingen 

tot aan de bekende inzamelingen bij de grote supermarkten. 

 

Enkele acties sprongen er dit jaar uit:  

Tijdens het food-festival “Eten op rolletjes” in Wageningen werden borden verhuurd door de Voedselbank. 

Daarbij werd het gebruik van plastic weggooiborden teruggedrongen en de opbrengst was voor de 

Voedselbank. 

In de decembermaand werden bij heel veel winkels in Wageningen kleine kaarsjes te koop aangeboden 

allemaal gemaakt door Anneke Sijbrand. De opbrengst van deze acties samen was ruim € 2000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het einde van het jaar werden we verrast door een aantal acties door studenten, van wisselgeld ontvangen 

tot aan het tegen betaling inpakken van Sinterklaas- en Kerstcadeautjes. 

En uiteraard door de royale opbrengst van de actie door Omroep Gelderland die ons met een volledig gevulde 

vrachtauto aan voedingsmiddelen hielp. 

We zijn blij dat een aantal organisaties het voeren van acties voor de Voedselbank tot een jaarlijks terugkerend 

evenement in hun planning hebben opgenomen. 

Veel steun hadden wij ook dit jaar weer van de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe (SVR). Met de SVR 

zijn duidelijke afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling. De Voedselbank is verantwoordelijk voor 

het verwerven, ophalen en verdelen van gratis verkregen voedsel inclusief de hiervoor benodigde 

werkorganisatie, de infrastructuur en de benodigde middelen. De SVR is verantwoordelijk voor het verwerven 

van gelden om de Voedselbank Neder-Veluwe te ondersteunen door het aankopen van levensmiddelen die 

bijdragen aan het vergroten van de voedingswaarde van pakketten en indien in laatste instantie 

onontkoombaar door bijdragen aan exploitatie of investeringen. 

  

Wageningen verlicht werk  

Voedselbank Neder-Veluwe 
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 ONDERSTEUNENDE ACTIES   

   

DATUM ORGANISATIE ACTIE 

   

Januari 2016 RK-gedachteniskerk 

Rhenen 

Gelovigen zamelen voedsel in 3-20 januari 

 

2016 Bridgeclub Renkum e.a. Leden/medewerkers zamelen in 

30-31 januari 2016 Korfbalvereniging Leden/medewerkers zamelen in 

5 februari Ontmoetingskerk Stamppotbuffet 

12-13 februari 2016 Ned. Herv Kerk te Elst Gelovigen zamelen voedsel in  

Februari 2016 De Plataan Wageningen Leden/medewerkers zamelen in 

Maart 2016 RK. Cuneraschool Rhenen Kinderen bedenken een actie 

Maart 2016 Kinderdagopvang  

Wageningen 

Ophalen van voedsel 

Maart 2016 Sjabbens Sport & Health Renkum Leden/medewerkers zamelen in 

5 april 2016 Promotie Jeroen Candel Felicitaties gaan gepaard met een gift aan 

de Voedselbank 

April 2016 Broekhuis Automobiel Klanten/medewerkers zamelen in 

Mei 2016 Wageningse Zwem- en Polo Club De 

Rijn + Zwembad de Bongerd 

Leden/medewerkers zamelen in  90e 

jubileum 

22 mei 2016 BernulphusKerk 

Oosterbeek 

Diaconale collecte 

14-16 mei 2016 Eten op rolletjes Wageningen Borden worden verhuurd t.b.v. VB 

8 juli 2016  Coöp Duijzer te Achterberg.     Klanten kopen extra voor de VB 

Herfst 2016 Kleuter Opvang Rhenen Kinderen bedenken een actie 

3-17 okt 2016 Fit & Wellness Center Oosterbeek Klanten/medewerkers zamelen in 

November 2016 KenKon Integral Life & Training 

Centre 

Leden zamelen in  

8 november 2016 Paasbergschool Oosterbeek Rondleiding +inzameling door leerlingen 

8 november 2016 Studenten IxESN Wisselgeld verkrijgen 

Oktober-december 2016 AH Wageningen Emballagebonnen worden ingeleverd t.b.v. 

de VB 

25 november 2016 WSV Ceres St. Durf HEMA-inpak tafel 
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Vrijwillige bijdrage VB 

28 november 2016 Soroptimisten Wageningen 100 Chocoladeletters 

December   2016 Winkelcentrum Wageningen Kaarsjes verkoop 

December 2016 Arboretumkerk Collecte  

December 2016 Pantarijn  Flyer en huis/huis ophalen van voedsel in 

een Wageningse wijk 

9, 10 en 15 december 2016 Hoogvliet Wageningen Klanten zamelen voedsel 

December 2016 Airbornemuseum Sint en eindejaars materiaal voor RTV-G 

11-18 december 2016 RTV Gelderland Luisteraars +kijkers zamelen in 

13 december 2016 Menzis Zorgkantoor Medewerkers stellen kerstpakketten 

samen/beschikbaar VB 

15 december 2016 WoningStichting Wageningen Rondleiding + voedselschenking 

15 december 2016 Diaconie Wageningen Bezoek/vergadering in de loods 

15 december 2016 Gemeente Wageningen Ambtenaren zamelen in 

18 december 2016 Amazing Grace Parish Gelovigen zamelen voedsel in 

22 december 2016 v.d. Brinkschool Wageningen 

 

Leerlingen zamelen in in het kader van 

Kerstmis 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Studenten en vrijwilligers  
             in actie voor de Voedselbank  
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Donateurs 
 

 2016 2015 2014 2013 

     

Particulieren €   16.036,96 € 12.535,79 €   6.985,63 €   6.803,00 

Kerken €   10.966,96 € 20.177,52 €   8.299,84 € 11.720,23 

Acties €     9.810,80 € 31.414,43 €   3.985,55 €   1.562,57 

Stichtingen €   53.336,47 € 21.600,01 €   8.480,50 €   3.267,18 

Bedrijven €     3.000,00 €            0,00 € 10.698,66 €   1.879,00 

Overheid €     9.551,00 €            0,00 €           0,00 €   8.125,00 

 

Dit jaar zagen we een aanzienlijke stijging aan donaties. Dit werd veroorzaakt doordat een aantal grote 

projecten waarvoor wij financiële ondersteuning hadden gevraagd in 2017 zijn uitgevoerd. Met name de 

financiële ondersteuning die wij hebben ontvangen ten behoeve van de aanleg van zonnepanelen, de 

uitbreiding van de vriescel, de aanschaf van  de palletstapelaar en de hersteloperatie van de loodsvloer 

hebben de donaties in 2017 doen stijgen. We zijn de desbetreffende instanties en particulieren buitengewoon 

dankbaar dat ze de Voedselbank voor deze doelen hebben willen helpen. Op 20 september hebben wij voor 

onze sponsoren een bijeenkomst in de loods georganiseerd om hen nogmaals te bedanken en hen op de 

hoogte te stellen van alle actuele ontwikkelingen bij de Voedselbank. 

 
 

Relatie met Voedselbanken Nederland 
 

De succesvolle uitbouw van onze Voedselbank was alleen mogelijk dankzij de blijvende steun van de Regiobank 

Arnhem. Deze is ook ons contactpunt met de koepel van Voedselbanken in Nederland. Arnhem regelt niet 

alleen wekelijkse basispakketten, maar geeft ook broodnodig advies en informatie over het handig en 

verstandig aanpakken van veel dagelijkse problemen. 

 

Relatie met de Kledingbank en de Speelgoedbank Wageningen 
 

In Wageningen zijn naast de Voedselbank ook een Kledingbank en een Speelgoedbank actief. Deze organisaties 

werken vanuit dezelfde filosofie: helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling. Alle kleding en 

speelgoed die wij bij de Voedselbank binnen krijgen gaat naar de Kledingbank of de Speelgoedbank. Onze 

klanten kunnen daar op vertoon van hun pasje gratis kleding of speelgoed afhalen. 

Ook deze initiatieven dragen bij aan de verbetering van de financiële en sociale positie van onze klanten. 
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Steun in natura 

 

Naast financiële bijdragen was er ook steun in natura. De volgende bedrijven stelden diensten of producten 

om niet ter beschikking: 

 

Accountant 

Seres, Wageningen 

 

Afvoer van afval ACV 

Medewerkers Gemeentelijke stortplaats 

 

Auto Versteeg Buurman, Wageningen 

 

Bouwbedrijf van Swaay, Wageningen 

 

Bouwmarkt Wessels, Renkum 

 

Burghouwt Bouwbeslag, Wageningen 

 

COOP Blitterswijk in Dodewaard  

 

Van Deelen Constructie bedrijf, Wageningen 

 

Herfst en Helder Verf, Wageningen 

 

Hetworks Internetbureau, Veenendaal 

 

Harrie Lieftink Montage b.v., Wageningen 

 

KIP Keep In Picture, Rhenen 

 

De Leerdammer, Wageningen 

 

Breet Bikes, Wageningen 

 

MVGM Vastgoedtaxaties 

 

Notaris 

Smit Moormann, Wageningen 

 

Schoonmaakmaterialen 

Groveko, Ede 

 

Tresh Automatisering, Rhenen 

 

Uitgifteruimte 

Hervormde Kerk Renkum 

Rooms Katholieke Kerk Doorwerth 

PKN Oosterbeek-Wolfheze Kerk 

Ontmoetingskerk Rhenen 

Duivenlokaal Elst 

 

Website 

Born Services  

  

Westerhof Automaterialen B.V., Wageningen 

 

Masters in Solar, Wageningen 

 

Theater van de Bloem, Wageningen 

 

Velbo Autoschade Bennekom. 

 

Wageningse Machinefabriek, Wageningen 

 

Multicampers Wageningen b.v. 

 

T.T.S. Barneveld Garagebedrijf 
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Financiële verantwoording  
 

- Handelsregister: 

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal 

Gelderland onder nummer 09176073. 

- Belastingen: 

De Stichting heeft als RSIN-nummer 8186 51 374. 

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

- Accountantsverklaring: 

De jaarrekening is samengesteld door de accountant die ook de kas- en bankbescheiden heeft 

gecontroleerd. Zie bijlage 2. 

 

Algemeen 

Op de onderstaande staat van inkomsten en uitgaven is te zien dat naast de transportkosten van de 

levensmiddelen met name het gebruik van de loods en de energiekosten het grootste deel van onze 

exploitatie uitmaken.  

Eind 2016 was het aantal uitgegeven pakketten met 17% gedaald ten opzichte van eind 2015. Voor het 

komend jaar verwachten we een lichte stijging omdat de toelatingsnormen verruimd zijn. 

 In 2016 zijn er op het dak van de loods 117 zonnepanelen geplaatst. Dit moet een aanmerkelijke reductie op 

de energienota tot gevolg hebben en zal in het voorjaar van 2017 moeten blijken uit de jaarafrekening. 

Eveneens is in 2016 de koelcapaciteit verdubbeld door uitbreiding van de bestaande koelcel. Tenslotte kon 

er financiering gevonden worden om de vloer van de loods te coaten zodat schoonmaken en onderhoud 

sterk vereenvoudigd zijn. Wij zijn de sponsors: Kansfonds geven om een ander, het Coöperatiefonds van de 

Rabobank, Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum, het Oranjefonds en vele anderen dankbaar 

dat zij deze projecten mogelijk maakten.  

Zoals gebruikelijk moeten gelden voor eventuele extra investeringen via sponsoring worden verkregen.  

 

Waarderingsgrondslagen 

Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Aankopen van activa met een levensduur van meer dan 1 jaar worden eerst afgeboekt van gevormde 

reserves. Indien er niet voldoende reserves beschikbaar zijn wordt het meerdere direct ten laste van het 

exploitatiesaldo in het jaar van aanschaf gebracht. 

Het saldo van de continuïteitsreserve moet op basis van landelijke richtlijnen 100% bedragen van de 

exploitatiekosten van het afgesloten boekjaar. 

 

Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van verwachte noodzakelijke aankopen. Het is de 

verwachting van het bestuur dat er de komende jaren geen grote noodzakelijke aankopen zijn te verwachten 

buiten de projectfinanciering om. Het bestuur heeft daarom besloten om de bestemmingsreserve op een 

aanvaardbaar niveau van € 7590,- te brengen. 

 

Het jaar 2016 is afgesloten met een klein overschot van € 1238,56. 

De exploitatiebegroting voor 2016 bedroeg afgerond € 36.000,- aan inkomsten en uitgaven. De realisatie is 

uitgekomen op € 37.000,-. De grote projecten die uitgevoerd zijn, waaronder plaatsing van de zonnepanelen 

(€ 36.000,-) zijn buiten de begroting extra gefinancierd. De continuïteitsreserve moet op basis van de 

landelijke richtlijnen 100% bedragen van de exploitatiekosten van het voorgaande jaar. Het vinden van 

voldoende financiële middelen voor de exploitatie van de Voedselbank Neder-Veluwe blijft een punt van 

zorg en zal ook daarom veel energie en inzet van ons allen vragen. 
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Stichting Voedselbank Neder-Veluwe     
  01-01-2016 t/m 31-12-2016 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

Inkomsten      
 Donaties 51.309,70  55.404,60  

 Overige inkomsten 0,00  0,00  

   51.309,70  55.404,60 

 Bijdragen in natura     
 Uitgiftepunt Renkum 1.000,00  1.000,00  

 Uitgiftepunt Rhenen 750,00  750,00  

 Uitgiftepunt Doorwerth 500,00  500,00  

 Uitgiftepunt Oosterbeek 500,00  500,00  

 Website 500,00  500,00  

 Accountant  750,00  750,00   

   PM  PM 

Uitgaven      
 Bijdragen in natura     
      
 Uitgiftepunt Renkum 1.000,00  1.000,00  

 Uitgiftepunt Rhenen 750,00  750,00  

 Uitgiftepunt Doorwerth 500,00  500,00  

 Uitgiftepunt Oosterbeek 500,00  500,00  

 Website 500,00  500,00  

 Accountant  750,00  750,00   

   PM  PM 

 Organisatie     
 Algemeen 3.548,42  3.633,28  

 Port/tel 491,67  261,23  

 Folders/klein materiaal 1.051,92  772,92  

   5.092,01  4.667,43 

 Transport     
 Brandstof/onderhoud 6.626,47  5.856,84  

 Verzekering/belasting 4.075,30  4.668,35  

   10.701,77  10.525,19 

 Opslag/inventaris     
 Loods/koelcel 9.171,68  11.959,53  

 Afschrijving 13.350,00  13.350,00  

 Ontvangen giften -18.800,00  -18.800,00  

 Rente leningen 16.650,00  11.618,37  

 

Onderhoud en aanschaf 
inventaris 0,00  12.815,90  

 Ontvangen donaties 0,00  -10.526,64  

   20.371,68  20.417,16 

      
 Totaal exploitatiekosten  36.165,46  35.609,78 

      
 Exploitatieresultaat  15.144,24  19.794,82 

      
 Aankopen     
 Duurzame goederen 60.369,23  38.138,00  

 Vrijval uit bestemmingsreserve -10.409,23  0,00  

 Ontvangen donaties -49.960,00  -38.000,00  

   0,00  138,00 

 Reserveringen     
 Continuïteitsreserve 555,68  -4.917,12  

 Reserve aflossingen 13.350,00  13.350,00  

 Aanschaf duurzame goederen 0,00  10.000,00  

   13.905,68  18.432,88 

        

      
 Resultaat boekjaar  1.238,56  1.223,94 
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Stichting Voedselbank Neder-Veluwe 31-12-2016  31-12-2015  

      
Balans      
 ABN-AMRO 39.527,85  43.758,25  

 Rabo 41.450,45  20.446,98  

 Vooruitbetaalde kosten 1.311,94    
      
 Loods 195.000,00  195.000,00  

 Afschrijving loods -26.700,00  -13.350,00  

      
 Totaal activa 250.590,24  245.855,23  

      
      
 Eigen vermogen 01-01 -16.104,55  -17.328,49  

 Resultaat boekjaar 1.238,56  1.223,94  

 Bij vrijval uit bestemmingsreserves 0,00  0,00  

 Eigen vermogen 31-12 -14.865,99  -16.104,55  

      
 Continuïteitsreserve 01-01 35.609,78  40.526,90  

 Mutatie boekjaar 555,68  -4.917,12  

 Continuïteitsreserve 31-12 36.165,46  35.609,78  

      
 Bestemmingsreserves     
 Aanschaf/ groot onderhoud     
 Stand 01-01 18.000,00  8.000,00  

 Vrijval vim aanschaf -10.409,23    
 Dotatie boekjaar 0,00  10.000,00  

  7.590,77  18.000,00  

 Reserve aflossingen     
 Stand 01-01 13.350,00  0,00  

 Mutatie boekjaar 13.350,00  13.350,00  

 Stand 31-12 26.700,00  13.350,00  

      
 Leningen 195.000,00  195.000,00  

      
 Te betalen kosten 0,00  0,00  

      
 Totaal passiva 250.590,24  245.855,23  

      
      
      
Waarderingsgrondslagen     
      
Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.  

      
De loods is gewaardeerd op aanschafwaarde minus eenmalige donaties en minus een jaarlijkse  

afschrijving.  Voor toekomstige aflossingen van de leningen wordt jaarlijks   
tevens een bedrag gereserveerd.      
Aankopen van overige activa met een levensduur van meer dan 1 jaar worden eerst  
afgeboekt van gevormde reserves.  Indien er niet voldoende reserves beschikbaar zijn  
wordt het meerdere direct ten laste van het exploitatiesaldo in het jaar van aanschaf  
gebracht.      
      
Het saldo van de continuïteits reserve moet op basis van landelijke richtlijnen   
100% bedragen van de exploitatiekosten van het afgesloten boekjaar.   
      
Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van verwachte   
noodzakelijke aankopen en groot onderhoud.    
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VOEDSELBANK NEDER-VELUWE

begroting 2017 begroting realisatie begroting

2016 2016 2017

Uitgaven

In natura

Gebruik uitgiftepunt Renkum 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Gebruik uitgiftepunt Doorwerth 500,00 € 500,00 € 500,00

Gebruik uitgiftepunt Oosterbeek 500,00 € 500,00 € 500,00

Gebruik uitgiftepunt Rhenen 750,00 € 750,00 € 750,00

Gebruik uitgiftepunt Elst € 500,00 € 500,00 € 500,00

Website 500,00 € 500,00 € 500,00

Accountant 750,00 € 750,00 € 750,00

Notaris 300,00 € 300,00 € 0,00

PM PM PM

Organisatie 
Algemeen € 3.000,00 € 3.548,42 € 3.000,00

Porti/telefoon € 410,00 € 491,67 € 500,00

folders/klein materiaal € 750,00 € 1.051,92 € 1.000,00

€ 4.160,00 € 5.092,01 € 4.500,00

Transport

Motorrijtuigenbel. /  verzekeringen € 5.000,00 € 4.075,30 € 5.000,00

Auto brandstof en onderhoud € 6.000,00 € 6.626,47 € 6.000,00

€ 11.000,00 € 10.701,77 € 11.000,00

Opslag/inventaris

loods/koelcellen € 8.100,00 € 9.171,68 € 8.300,00

afschrijving € 12.000,00 € 13.350,00 € 12.000,00

0ntvangen giften -€ 18.800,00 -€ 18.800,00 -€ 18.800,00

rente leningen € 16.650,00 € 16.650,00 € 16.650,00

onderhoud/aanschaffingen € 2.500,00 € 0,00 € 8.260,00

Totaal huisvesting € 20.450,00 € 20.371,68 € 26.410,00

Totaal exploitatiekosten € 35.610,00 € 36.165,46 € 41.910,00

Exploitatieresultaat € 16.665,00 € 15.144,24 € 5.365,00

Overige uitgaven

Aanschaf duurzame goederen € 15.000,00 € 60.369,23 € 3.715,00

vrijval uit bestemmingsreserve € 0,00 -€ 10.409,23 € 0,00

0ntvangen donaties € 0,00 -€ 49.960,00 € 0,00

€ 15.000,00 € 0,00 € 3.715,00

reserveringen pm

continuïteitsreserve € 555,68

reserve aflossingen € 13.350,00

aanschaf duurzame goederen € 1.580,00 € 0,00 € 1.650,00

Totaal uitgaven € 1.580,00 € 13.905,68

Resultaat € 85,00 € 1.238,56 € 0,00



 24 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Blik op 2017  
 

In januari 2017 zijn landelijk de criteria voor hulpverlening gewijzigd. Mensen komen in aanmerking voor 

hulp wanneer het inkomen minus vaste lasten per maand niet hoger is dan € 200,- (was 180,-) voor één 

persoon, plus € 80,- (was 70,-) voor elk volgend gezinslid. Deze wijziging kan leiden tot meer klanten. 

Tegelijkertijd trekt de economie aan en vinden meer mensen werk, dus minder klanten. Vanwege deze 

tegengestelde bewegingen verwachten wij geen grote toename van het aantal klanten en gaan we ervan uit 

dat onze infrastructuur van de loods met koel- en vriescel toereikend zal zijn. Wel hebben we een probleem 

met transport: bij het ophalen van levensmiddelen uit Arnhem en bij het vervoer van de pakketten naar 

Renkum (ons grootste uitgiftepunt) is de laadcapaciteit van onze bestelauto beperkend. Daarom zijn we op 

zoek gegaan naar hulp voor de aanschaf van een tweede auto. Tot onze vreugde heeft Rotaryclub Oosterbeek 

zich bereid verklaard hiervoor in 2017 een sponsoractie te voeren. 

Begin 2017 werd bij inspectie een aantal onvolkomenheden geconstateerd in onze controle van de 

binnenkomende levensmiddelen. Hierop hebben wij direct de instructies aangepast en door een extra cursus 

voor onze vrijwilligers gezorgd dat deze wijzigingen ook in de praktijk worden doorgevoerd. Om te zorgen 

dat ook bij de vrij hoge in- en uitstroom van vrijwilligers de kennis op peil blijft zal regelmatig een 

herhalingscursus worden georganiseerd.  

Voedselbank Neder-Veluwe werd in november 2007 opgericht. Eind 2017 hebben vrijwilligers er 10 jaar lang 

voor gezorgd dat er wekelijks pakketten werden uitgedeeld. Daarom zal aan het jaarlijkse vrijwilligersdiner 

een extra feestelijk tintje worden gegeven. 

 

  

VOEDSELBANK NEDER-VELUWE

begroting 2017 begroting realisatie begroting 

2016 2016 2017

Inkomsten

Donaties € 52.275,00 € 51.309,70 € 47.275,00

0verige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 52.275,00 € 51.309,70 € 47.275,00

Bijdrage in natura

Gebruik uitgiftepunt Renkum € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Gebruik uitgiftepunt Doorwerth € 500,00 € 500,00 € 500,00

Gebruik uitgiftepunt Oosterbeek € 500,00 € 500,00 € 500,00

Gebruik uitgiftepunt Rhenen € 750,00 € 750,00 € 750,00

Gebruik uitgiftepunt Elst € 500,00 € 500,00 € 500,00

Website € 500,00 € 500,00 € 500,00

Accountant € 750,00 € 750,00 € 750,00

Notaris € 300,00 € 300,00 € 0,00

PM PM PM
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Bijlage 1 

 

Alle vrijwilligers 

31 december 2016 
 

Hannie Aarssen 

Ehassan Alasaad 

Paul Abersen 

Wouter Albersen 

Galina Arakelyan 

Husayin Atesci 

Sjoerd Bakker 

Marij Barends 

Marianne van Besouw 

Thea Besseling 

Nina Bøgh 

Corrie de Brabander 

Wim de Brabander 

Grietje van de Brink 

Aart Budding 

Jan Burbach 

Jan van den Burg 

Joost van Buuren 

Ruud Consen 

Bertha Copier 

Jenneke Cornet 

Arie Cuppen 

Reinier Datema 

Jan Willem van Dijk 

Keimpe Dijk 

Elly van Dijken 

Noraly Duizer 

Onu Ekpa 

Bertsy Feiter 

Jutta Fledderus 

Anneke Flederus 

Harry Folkers 

Marian Ganzevles 

Hans van der Geest 

Max van Gestel 

Sonja van Gestel 

Cor Giessen 

Attie Goedhart 

Luc Goedhart 

Elly Gosselink 

Heleen le Grand 

Ellen de Groot 

Adri Hak 

Gerda van den Ham 

Ruud Haver 

Jorien Heddema 

Joke van der Heij 

Mandy Hendriks 

Ria Hendriksen 

Siebold Heslinga 

Henk van Holland 

Marion van Holland 

Bern van Horssen 

Gerard Idsinga 

Marga Jansen 

Ton Jansen 

Monique de Jong 

Meta Klaassen 

Ruud Klaassen 

Bep van Kleef 

Els de Kleer 

Marian Kleijn 

Victor Kleikers 

Gisela Kleikers 

Joke Klein-van de Weerd 

Tineke Klink 

Daaf Kodde 

Marjolein Koens 

Mieke Kokkelink 

Peter Krechting 

Amanda Krijgsman 

Erik Krop 

Dicky de Leeuw-Romijn 

Rikie van Lier 

Cees Lodiers 

Metske Lootsma 

Marianne Louters 

Ingrid Luitse 

Annie Marchal 

Hans van Medenbach 

Thea Molenaar 

Hans Moormann 

Warner Mossel 

Rob Mosterd 

Henka van Mourik 

Marijke Muurling 

Hendrik Jan Nederhorst 

Henriëtte Nijdam 

Birgit Nübel 

Omar Ohand 

Hanny van Ommeren 

Janneke van Opijnen 

Tiny den Oudsten 

Kees Overgaag 

Susan Parren 

Hans te Pas 

Nine de Pater 

Corrie Peppelinkhuizen 

Marcel Pietersma 

Ep Piksen 

Adriaan Prins 

Jenny Richardson 

Gabriël de Ridder 

Jaap van ´t Riet 

Tineke de Rijk 

Frits Roëll 

Greet van Roest 

Joop van der Roest 

Bram Romijn 

Jette Rutteman 

Dieneke Schoemans 

Wim Schoemans 

Albert Schuurman 

Patrick Seegers 

Wiebe Selders 

Anneke Sijbrand 

Marius van der Sluijs 

Chris Snijder 

Renée Spierings 

Gerda van de Spreng 

Eveline Steenbeek 

Marijke van Stigt 

Hans Stigter 

Mieke Stigter 

Hans Stockschen 

Madelon Stroes 

Kees van Stuijvenberg 

Ton Tiemessen 

Dieuwke Tigchelaar 

Dirk Sicco Tijmons 

Jantien Tijmons 

Walter van Valderen 

Greet Veldhuizen 

Greet Verhoef 

Ellen Vlak 

Wim van Vloten 

Lous van Vloten-Doting 

Ada Vos-Wolse 

Erica de Vries 

Sven de Vries 

Mirjam Waardenburg 

Tallien van der Wal 

Jan Water 

Annerieke Water 

Joke Weening 

Bertha van de Weerd 

Guus van de Weerd 

Ria van der Werken 

Wendy de Wit 

Wim de Wit 

Hans van Zelm 

Wil Zittersteijn 

Kristel van Zoest 

Saskia Zwart 

 

Coördinatoren 

Contact klanten-

hulpverleners 
Marij Barends 

Tineke Klink 

Dieneke Schoemans 

Anneke Sijbrand 

 

Vrijwilligerscoördinatie 
Hans van der Geest 

 

Planning chauffeurs 

en bijrijders 
Hans Stockman 

 

Voedselveiligheid 
Wim de Wit 

 

Voedselcontroleurs 
Jutta Fledderus 

Ellen de Groot 

Joke van der Heij 

Mandy Hendriks 

Bern van Horssen 

Marga Jansen 

Bep van Kleef 

Peter Krechting 

Marianne Louters 

Birgit Nübel 

Susan Parren 

Bram Romijn 

Anneke Sijbrand 

Marijke van Stigt 

Madelon Stroes 

Tallien van der Wal 

Voedselacquisitie 
Hendrik Jan Nederhorst 

 

Week coördinatoren 
Jan Willem van Dijk 

Heleen le Grand 

Cees Lodiers 

Hendrik Jan  Nederhorst 

Walter van Valderen 

Jan Water 

 

Coördinatoren 

Uitgiftepunten 
Jette Rutteman, Renkum 

Gisela Kleikers, Doorwerth 

Eveline Steenbeek, Rhenen 

Erica de Vries, Elst 

Mirjam Waardenburg, Oosterbeek 

 

Logistiek Manager 
Jan Willem van Dijk 

 

Financiële 

administratie 
Wim van Vloten 

 

Coördinatoren 

Externe Projecten 
Wim Schoemans 

Annerieke Water 

 

Gebouwbeheer, 

Voorraadbeheer, 

Vervoersmiddelen 
Wil Zittersteijn 

 

Webmaster 
Keimpe Dijk 

 

Social Media 
Noraly Duizer 

Dieuwke Tigchelaar 

 

Redactie 

Nieuwsbrief 
Sjoerd Bakker 

 

Bestuur 
Lous van Vloten-Doting,   

   voorzitter 

Sjoerd Bakker,  

   secretaris 

Wim de Wit, 

   penningmeester 

Anneke Sijbrand,  

   Sociale zaken 

Jan Willem van Dijk, 

   Logistiek 
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Bijlage 2, Accountantsverklaring  
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Bijlage 3 

 

Aanmelding als donateur 

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen en erfenissen die door de stichting worden verkregen, belastingvrij 

zijn. 

Ik wil / wij willen graag het werk van de Voedselbank steunen. 

 

Naam …………………………………………………………………........……….. 

 

Straatnaam en huisnummer ………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats ………………………………………………….….. 

 

Telefoonummer ……………………………..….…. 

 

E-mailadres ………………………………..…………. 

 

O met een eenmalige gift ter waarde van € ………………. 

Ik word tot wederopzegging donateur voor een bedrag van: 

O €   5 per maand    O €  25 per jaar 

O € 10 per maand    O €  50 per jaar 

O € 25 per maand    O € 100 per jaar 

 

O ander bedrag € ……..…per jaar 

 

O Ik wil voor 5 jaar een bedrag van € ……..…… per jaar doneren en neem contact op met de penningmeester 

Wim de Wit (telefoon 06 5370 3220) voor de vereiste registratie. 

Bij deze periodieke schenking is het bedrag geheel aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting (de drempel van 

1% van uw inkomen geldt dan niet). Voorwaarde is dat u zich verplicht gedurende tenminste 5 jaar een vast 

bedrag aan de stichting te schenken.  

O Ik wil in overleg met de logistiek manager Jan Willem van Dijk (telefoon 06 2869 2658) een schenking in 

natura doen (bv. bepaalde kosten voor mijn rekening nemen, dan wel moeilijk te verkrijgen levensmiddelen 

zoals babyvoeding, blikgroente, eieren of fruit schenken). 

 

Datum ………………………..… Plaats……………………..…. 

 

 

 

Handtekening ……………………………………. 

 

 

Graag versturen naar: Stichting Voedselbank Neder-Veluwe 

Industrieweg 22,6702 DR Wageningen 

 

Bankrekening: NL66ABNA 054.20.47.594 

 


