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De belangrijkste ontwikkelingen in 2020
In 2020 was de Voedselbank wederom in staat te voldoen aan de vraag naar voedselpakketten in de
gemeenten waar wij werken, Wageningen, Renkum en Rhenen. Dat is in grote mate te danken aan tal van
organisaties en particulieren die de Voedselbank een warm hart toedragen en die door acties, subsidies,
donaties, vrijwilligerswerk of anderszins ons in dit -door de Coronapandemie lastige- jaar geholpen hebben.
De uitbraak van het Coronavirus heeft in het verslagjaar een zwaar stempel gedrukt op de werkzaamheden
van de Voedselbank. Ondanks de belemmeringen die door de Coronacrisis ontstonden is het gelukt om de
uitgifte van voedselpakketten voor onze klanten het gehele jaar voort te zetten.
Het aantal huishoudens dat hulp zocht bij onze Voedselbank is in 2020 gedaald. Eind van het jaar deelden wij
voedselpakketten uit aan 220 huishoudens. In totaal deelden wij ruim 12.000 voedselpakketten uit, een
daling van 7,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar. De oorzaak van de daling moet onder meer gezocht
worden in de afname van de contacten tussen hulpverleners en Voedselbank als gevolg van de
Coronapandemie, waardoor het aantal nieuwe aanmeldingen geruime tijd is achtergebleven. Bij navraag bij
hulpverleners bleek ook dat minder cliënten hen vonden.
Dit verslagjaar hebben we in lijn met landelijke afspraken van de gezamenlijke voedselbanken extra aandacht
besteed aan het onderwerp “Integriteit”. Er is een landelijke Integriteitscode tot stand gekomen die door
onze Voedselbank wordt onderschreven. Voorts zijn vertrouwenspersonen aangesteld en hebben wij,
eveneens op basis van landelijke afspraken, een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aangevraagd voor
vrijwilligers die in aanraking komen met persoonlijke gegevens van vrijwilligers of klanten.
Voedselveiligheid kreeg in het verslagjaar weer veel aandacht. De controle die namens de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het begin van het jaar plaatsvond was positief.
Voor de financiële exploitatie is de Voedselbank volledig afhankelijk van donaties en subsidies. Ook in het
jaar 2021 zullen we ons inspannen om de benodigde gelden te verwerven om zodoende het werk van de
Voedselbank te kunnen continueren.
Voedselbankhulp is noodhulp. Ook in 2021 blijven wij helpen. Wij rekenen op uw steun!

Het Bestuur

Wageningen, maart 2021

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
RSIN: 818651374
Aangesloten bij Voedselbanken Nederland
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De Voedselbank in Coronatijd
Op 13 maart, toen duidelijk was dat Nederland te maken kreeg met een uitbraak van het Coronavirus en vlak
nadat de overheid specifieke coronamaatregelen had aangekondigd, hebben wij de eerste maatregelen
genomen om besmetting bij onze activiteiten te voorkomen. De algemene hygiëneregels van het RIVM
werden via een praktische handreiking met de vrijwilligers gedeeld. Op 15 maart werd hier het gebruik van
wegwerphandschoenen bij de uitgifte aan toegevoegd, werd voldoende ontsmettingsvloeistof ter
beschikking gesteld en werd de afstandsnorm van 1,5
meter ingevoerd. Alle vrijwilligers en klanten die last
hadden van koorts, luchtwegklachten, kortademigheid,
hoesten en niezen of indien zij in contact waren geweest
met besmette personen werd dringend gevraagd NIET
naar de Voedselbank te komen. Bij de uitgiftepunten
werden deurwachten ingesteld om de toegang te
reguleren en werden regels gesteld om het aanraken van
de producten zo minimaal mogelijk te houden. Voor de
klanten werden de richtlijnen in drie talen verspreid
(Nederlands, Engels en Arabisch). De ervaring heeft
geleerd dat onze klanten veel begrip hebben voor de
situatie en graag meewerken.
Omdat in de pers berichten verschenen dat voedselbanken
gesloten werden als gevolg van een tekort aan vrijwilligers
en een stagnerende voedselaanvoer was het nodig om
zowel op onze website als in andere publicaties duidelijk te
maken dat wij ondanks de moeilijke omstandigheden de
uitgifte van voedselpakketten bleven voortzetten. We
hebben een “crisisteam” geformeerd, waarvan naast de
Met stoepkrijt werd de wachtrij in Oosterbeek geformeerd
bestuursleden de coördinatoren van de uitgiftepunten en
de roostermakers deel uitmaakten. Het crisisteam is in de beginperiode van de crisis een groot aantal keren
bijeengeweest (met video-bellen). Punten die steeds aan de orde kwamen waren de beschikbaarheid van
vrijwilligers omdat een aantal van hen zich afmeldden uit voorzorg of omdat ze ziekteverschijnselen
vertoonden, de aanmelding van tientallen nieuwe vrijwilligers, de mogelijke stagnatie in de voedselaanvoer,
de hygiënemaatregelen en de mogelijke toename van het aantal klanten. In de loop van de weken bleek een
en ander goed te organiseren. De afmelding van vrijwilligers kon goed opgevangen worden, mede door
talrijke nieuwe aanmeldingen, de voedselaanvoer is toereikend gebleven en het aantal klanten is niet
toegenomen.
In de bestelbussen werden doorzichtige plastic schermen gemonteerd tussen de bestuurdersplaats en de
plaats van de bijrijder. Deze “spatschermen” bleken echter vanwege de verkeersveilgheid door de overheid
niet toegestaan, zodat we naar andere oplossingen moesten zoeken. Dit resulteerde in een transportrooster
dat in overeenstemming was met de individuele wensen van de vrijwilligers: zij konden hun voorkeur
aangeven om al of niet alléén te rijden en al of niet een mondneusmasker te dragen.
Speciale aandacht was er voor de vrijwilligers die tot de risicogroep behoren. Het bestuur stelt zich op het
standpunt dat het een zaak van de vrijwilligers zelf is om te beslissen of de uitbraak van het Coronavirus voor
hen aanleiding is om hun werkzaamheden voor de Voedselbank te onderbreken. Daarbij is in beschouwing
genomen dat tal van maatregelen zijn genomen om de kans van besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Vijfentwintig vrijwilligers uit de risicogroep hebben de werkzaamheden vanwege corona tijdelijk neergelegd.
Gelukkig konden we een beroep doen op voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden te blijven
verrichten.
In de loop van de maanden zijn de maatregelen bij het werken in de loods, op de uitgiftepunten en in de
bestelbussen verder aangescherpt. Dit gebeurde in navolging van de aanscherping van de
overheidsmaatregelen. Zowel de vrijwilligers als de klanten dragen sinds begin oktober in de binnenruimtes
een mondneusmasker. Het aantal klanten dat tegelijkertijd binnen mag zijn is aan een maximum gebonden.
Dat betekent dat klanten soms enige tijd buiten moeten wachten.
Voor de uitgifte gelden speciale instructies met het oog op mogelijke besmetting. Klanten worden één voor
één naar binnen gelaten. Er wordt voldoende ruimte bij de ompaktafels georganiseerd. Klanten moeten de
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inhoud van het krat in zijn geheel meenemen. Er mag niet geruild worden. “Sociale praat” wordt
ontmoedigd. Losse groenten, fruit en brood wordt door de vrijwilligers aangereikt. Klanten mogen niet zelf
pakken. De uitgiftetafels worden, indien praktisch haalbaar, enkele malen tussendoor gereinigd.
De activiteiten in de loods in Wageningen hebben we
vanwege de Coronapandemie moeten beperken tot de
reguliere wekelijkse werkzaamheden. De jaarlijkse
werkbesprekingen voor alle groepen vrijwilligers in de
loods en op de uitgiftepunten werden afgelast.
Hetzelfde geldt voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner,
waarvoor in eerste instantie nog een alternatief was
bedacht in de vorm van vrijwilligersbijeenkomsten in
kleine groepen. Ook die konden niet doorgaan. Verder
zijn
de
introductieen
voedselveiligheidsbijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers voorlopig
uitgesteld.
Verheugend is dat de Coronapandemie tot veel acties
Koffiestop van de vrijwilligers op 1,5 meter in de loods in
ten behoeve van de Voedselbank heeft geleid. Zo
Wageningen
hebben verschillende bedrijven en organisaties hun
overtollige levensmiddelen zoals fruit, groenten, zuivel en vleeswaren beschikbaar gesteld. Deze giften
zorgden ervoor dat wij acceptabele pakketten konden blijven verstrekken. Daarnaast werden van
verschillende kanten ideeën aangedragen om voedsel te verwerven. En we ontvingen veel extra financiële
donaties.
Het aantal klanten is niet toegenomen als gevolg van de Coronacrisis. Bij andere voedselbanken, met name
in de grote(re) steden, is dat wel het geval. Onze inzet blijft om met behulp van al onze vrijwilligers tot het
uiterste de verstrekking van voedselpakketten voor onze klanten op verantwoorde wijze in stand te houden,
ook als het aantal klanten toch zou gaan stijgen.

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:
- € 230 bij een éénpersoonshuishouden;
- plus € 95 voor elke volgende persoon.
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 gemiddelde aantal wekelijkse huishoudens is in 2020
gedaald. Aan het eind van het verslagjaar was het aantal
huishoudens nagenoeg gelijk aan het aantal een jaar
eerder, namelijk circa 220, verdeeld over de
zes uitgiftepunten van onze Voedselbank (figuur 1). Na de
uitbraak van het Coronavirus hadden wij verwacht dat het
aantal zou stijgen, maar dat effect heeft zich voor onze
Voedselbank in 2020 nog niet voorgedaan.
Figuur 1
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De verdeling van de huishoudens over de drie gemeenten
waar wij werken was in 2020 als volgt:
- Wageningen: 32,8 %
- Renkum: 49,6 % (uitgiftepunten Renkum 32,9 %,
Doorwerth 11,3 % en Oosterbeek 5,4 %)
- Rhenen: 17,6 % (uitgiftepunten Rhenen 14,0 % en Elst
3,6 %)
Nog voor de uitbraak van het coronavirus was in het begin
van het jaar sprake van een geringe stijging, maar in de loop
van het jaar daalde het aantal huishoudens om in december
weer tot het niveau van 2019 te stijgen (zie figuur 2 voor de
ontwikkeling per uitgiftepunt).

Figuur 2

Kijkt men naar het aantal personen binnen de 220
huishoudens, dan schommelt dat aantal door het
jaar heen rond de 600 personen die elke week
gebruik maken van de voedselpakketten (zie
figuur 3 voor de ontwikkeling per uitgiftepunt).

Figuur 3

Van de huishoudens die aan het einde van het jaar
gebruik maakten van de Voedselbank werd ruim
40 % gevormd door éénpersoonshuishoudens. De
overige 60 % bestond uit huishoudens van 2 tot 8
personen (figuur 4). De gezinsomvang van onze
klanten blijkt in de drie gemeenten overeen te
komen met de omvang van de gezinnen gerekend
over de gehele bevolking. De categorie
huishoudens die in aanmerking komt voor
voedselhulp is dus wat gezinsopbouw betreft een
doorsnee door de gehele bevolking.
Figuur 4
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Van het totaal aantal personen dat van de
Voedselbank gebruik maakte bedroeg het aantal
kinderen (< 18 jaar) 35 % (figuur 5).

Figuur 5
Figuur 5

Zowel bij de actuele klanten als bij de uitgestroomde
klanten blijkt 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.
Een kleine groep klanten blijkt langer hulp nodig te
hebben dan onze maximale termijn van 3 jaar.

Figuur 6

Wie zijn onze klanten?
Bij al onze klanten hoort een eigen verhaal, allemaal verschillende verhalen. Het gaat altijd om mensen die
om welke reden dan ook (vluchteling, echtscheiding, baan verloren, psychische problemen, gebrek aan leesen/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.”
Wij helpen wanneer het inkomen minus vaste lasten per maand niet hoger is dan € 230,-- voor 1 persoon,
plus € 95,-- 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 Dierenvoedselbank, dan nog is € 50 ,-per week heel weinig.
Een voedselbank heeft geen politieke kleur, maar ziet heel veel sociale problemen in de maatschappij.
Armoede komt juist bij de Voedselbanken in beeld. Voordat hulp in het algemeen of voedselbankhulp in het
bijzonder 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 bijvoorbeeld 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 ondersteuning biedt bij het aanpassen van
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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 eruit blijven!
Onze 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 èn hulpverleners gewerkt wordt aan een betere toekomst.
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 ervan 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 èn 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 2020 was dat weer diverse keren het geval. We
beëindigen dan toch meestal –in lijn met de landelijke afspraken– 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 dichtgroeit 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 aanof afwezigheid van minderjarige kinderen een grote rol.

De uitgiftepunten waar onze klanten hun voedsel ophalen
In 2020 maakten wij voor het uitdelen van pakketten aan onze klanten gebruik van ruimten in:
- ons eigen gebouw aan de Industrieweg 22 in Wageningen - de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 7 in Renkum.
- de PKN-kerk aan de Bentincklaan 7 in Doorwerth.
- de PKN Vredebergkerk aan de Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek.
- de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan 1 in Rhenen
- het Duivenlokaal aan de Sportweg in Elst (U).
Doordat we gebruik kunnen maken van 2 bestelbussen zijn we in staat met name verse producten
evenwichtig over de klanten te verdelen. De uitgifte vindt op 3 verschillende dagen plaats:
- Maandag: Rhenen, Elst en Doorwerth, Oosterbeek: eind 2020 totaal ongeveer 75 huishoudens (ca. 190
personen)
- Woensdag: Wageningen: eind 2020 ongeveer 80 huishoudens (ca. 190 personen)
- Vrijdag: Renkum: eind 2020 ongeveer 85 huishoudens (ca. 200 personen).
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Bestuur en organisatie
Binnen de organisatie kennen wij een groot aantal coördinatoren met de volgende taakverdeling:
- 8 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 klanten en hulpverleners in Doorwerth en Oosterbeek;
- 1 coördinator voor de uitgifte in Doorwerth;
- 1 coördinator voor de uitgifte in Oosterbeek;
- 1 coördinator voor de uitgifte en voor klanten en hulpverleners in Rhenen en Elst;
- 1 coördinator externe projecten;
- 1 coördinator vrijwilligersadministratie;
- 1 coördinator planning inzet vrijwilligers;
- 2 coördinatoren planning chauffeurs en bijrijders;
- 1 coördinator samenstelling wekelijkse paklijst.
Door de Coronapandemie gedwongen is in het verslagjaar
veel aandacht van het bestuur uitgegaan naar de maatregelen
die nodig waren om in de Coronacrisis de dagelijkse operatie
van de Voedselbank zo ongehinderd mogelijk doorgang te
laten vinden en gelijktijdig de veiligheid van de klanten en de
vrijwilligers te waarborgen. Het is verheugend hoezeer
klanten en vrijwilligers ondanks de beperkingen die door de
pandemie werden veroorzaakt hebben meegewerkt om deze
Online-bestuursvergadering in Coronatijd
doelstellingen waar te maken.
De bestuursvergaderingen en de bijeenkomsten van het tijdelijk in het leven geroepen “crisisteam” vonden
voornamelijk online plaats.
Als alternatief voor de werkbesprekingen met alle geledingen die dit najaar vanwege Corona niet konden
doorgaan vond in oktober een ZOOM-overleg van het bestuur met de weekcoördinatoren plaats. In dit
overleg konden knelpunten en verbeterpunten binnen de organisatie aan de orde komen. Daarbij is dankbaar
gebruik gemaakt van de input die door verschillende vrijwilligers per e-mail is aangeleverd.
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan het onderwerp “Integriteit”. Wij vinden integer werken heel
belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze
terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben een aantal regels opgesteld over
hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. De landelijke Integriteitscode die daaruit
is voortgekomen wordt door onze Voedselbank van harte onderschreven en is via onze website in te zien.
In het verlengde van de Integriteitscode is het instituut “vertrouwenspersoon” ingesteld. Bij het werken voor
de Voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie,
(seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een
coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem,
vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze
Voedselbank gebruik kan maken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De
vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft
ingestemd. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal,
fraude en oneerlijk verdelen van voedsel.
Tenslotte hebben de voedselbanken in het kader van de integriteitsbewaking met elkaar afgesproken dat ze
een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) verplicht stellen voor een aantal vrijwilligers, met name als ze in
aanraking komen met persoonlijke gegevens van vrijwilligers en/of klanten. We doen dit om aan de
buitenwereld te laten zien dat wij bij de voedselbanken integer werken. Dat is heel belangrijk om giften en
subsidies te krijgen maar ook voor de relatie met onze (kwetsbare) klanten. In totaal is voor 21 van onze
vrijwilligers een VOG aangevraagd (en voor allemaal verleend).
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Eind 2020 zijn we begonnen met het voorbereiden van
een pilot voor een webshop. Deze webshop zal
particulieren en bedrijven de kans bieden om de
aanschaf van voedsel te sponsoren. De pilot is begin
2021 van start gegaan en zal in eerste instantie 6
maanden duren. De webshop is te benaderen via onze
website
(https://www.voedselbanknederveluwe.nl/webshop/).
Het plan is dat mensen (en bedrijven, organisaties) heel
concreet bepaalde zaken kunnen sponsoren.
Bijvoorbeeld, voor week x wil de Voedselbank graag 500
kilo sinaasappels over de pakketten verdelen. Dit kost
de Voedselbank bijvoorbeeld € 750,- om in te
kopen. Bezoekers van de webshop kunnen dan kilo’s te
sponsoren
sinaasappels in hun mandje doen, en direct
Pilot webshop
afrekenen. Via een e-commerce module wordt 100% van
het bedrag, met budget-vermelding, direct overgeschreven van de rekening van de donor naar de rekening
van de Voedselbank. De Voedselbank koopt op haar beurt van dit geld het voedsel. De Voedselbank kan per
week, zeg 8-12 weken vooruit, aangeven waar behoefte aan is. Dit kan één artikel zijn, maar ook verschillende
zaken uiteraard.
Ten gevolge van de Coronacrisis heeft onze Voedselbank het afgelopen jaar meer voedsel moeten inkopen
dan in voorgaande jaren. Dit initiatief speelt in op deze ontwikkeling. We verwachten dat mensen meer
gemotiveerd zullen zijn om op deze wijze te sponsoren dan door simpelweg geld over te boeken naar de
Voedselbank. Immers, je sponsort een concreet doel dat direct aan jouw bijdrage is gekoppeld: in het
voorbeeld wordt van jouw geld een paar kilo sinaasappels gekocht en aan klanten uitgegeven.
Belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat mensen en bedrijven hun weg weten te vinden naar deze webshop.
Daar zullen we als Voedselbank extra aandacht aan gaan besteden.

Samenstelling en omvang van de voedselpakketten
We hebben in 2020 ruim 12.000 voedselpakketten uitgedeeld. Dat is minder dan het jaar daarvoor. We
streven naar een gevarieerde, voedzame en gezonde inhoud van de pakketten; dit blijft een streven, omdat
we afhankelijk zijn van hetgeen we aangeboden krijgen. Doordat we de uitgifte over 3 dagen verspreid
hebben, kan het aanbod efficiënt verdeeld worden; ‘s morgens opgehaald, ‘s middags uitgegeven.
Begin van het jaar leek de aanvoer vanuit de supermarkten af te nemen. De supermarkten proberen voedsel
dat tegen de houdbaarheidsdatum aan zit voor een klein prijsje te verkopen. Er blijft dan minder over voor
de Voedselbank. Op zich een goede ontwikkeling omdat er op die manier minder verspild wordt. Gelukkig
ontvingen we na het uitbreken van de Coronapandemie heel veel producten, houdbare levensmiddelen door
gevoerde acties van derden, voorraden van horecabedrijven en van diverse andere bedrijven, sportclubs etc.
Ook hebben we veel aanvoer gehad met mooie producten van Voedselbank Ede. De steunstichting SVR helpt
ons ook geregeld met het aanvullen van het voedselpakket met verse groente. Voorts levert Foladi wekelijks
groente. En in de zomer komt er veel groente vanuit de Stadsakkers in Veenendaal.
In maart sloten de restaurants als gevolg van de coronamaatregelen. Alleen afhaalmaaltijden mochten nog
verstrekt worden. Ook (sport)kantines moesten sluiten. Het gevolg was dat deze bedrijven hun voorraden
kwijt moesten. De Voedselbank kreeg grote hoeveelheden voedsel. Mooie, wat luxere producten, vanuit de
horeca. Kantines kwamen producten brengen die over datum dreigden te gaan. Veel frisdranken, koeken,
(chocolade)repen en chips. De lockdown duurde voort. Na de horeca bleef ook de groothandel zitten met
hun voorraden. Wederom kwam er een stroom voedsel naar de Voedselbank. Veel grootverpakkingen.
De Voedselbank kwam geregeld in het nieuws en vanuit bedrijven en particulieren werden er acties bedacht
om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. In de zomer konden de horeca en sportclubs weer open.
Maar in het najaar ging alles weer dicht. Wederom kreeg de Voedselbank de onverkoopbare voorraden.
De (supermarkt)acties die aan het eind van het jaar gepland staan leverden heel veel op. Veel mooie
houdbare producten. De magazijnen stonden vol.
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De normale stroom voedsel vanuit de supermarkten na de feestdagen kwam in december ook op gang. Veel
Sint-snoep zoals chocolade, pepernoten en met kerst veel kerststollen en ook veel kerstpakketten met wat
bijzondere producten.
Langer houdbare producten hebben we genoeg, zoals ontbijtkoek, pindakaas en frisdrank. Ook komt er veel
0.0% bier en vitaminedrank binnen. Voorheen werd er geen alcoholvrij bier en energiedrank uitgegeven,
maar nu doen we ons best het uit te delen aan de klanten.
Een voedselpakket bestaat zo mogelijk uit circa 15 houdbare producten en 10 versproducten. De gemiddelde
waarde is bijna 40 euro. Het samenstellen en vervoeren van een pakket kost ongeveer 5 euro.
Helaas is het aandeel voedzame producten in de pakketten klein en zit er geregeld te veel snoep en koek in.
We vullen de pakketten dan aan uit onze magazijn-voorraden.
-Houdbaar kan zijn: Pasta/rijst, saus, koek, snoep, blikgroente, bliksoep, meelproduct, en dergelijke.
-Vers kan zijn: Vis/vlees/vega, zuivel zoals yoghurt/kwark/boter/melk of soya, groente en fruit zoals
aardappelen/bieten/sla/pompoen/kool/etc.
-Daarnaast kunnen de klanten meestal onbeperkt brood meenemen.
-Verder worden er 1x per maand luiers uitgedeeld, afgestemd op de gewenste maat van de baby.
-Wekelijks wordt er een schoonmaak- en/of verzorgingsproduct uitgereikt (wasmiddel / afwasmiddel /
wc papier/ tandpasta / tandenborstels / creme / zeep / shampoo / douchecreme / zonnenbrandcreme/ e.d.).
Tijdens de Coronacrisis is het beleid van het regionaal distributiecentrum in Arnhem gewijzigd. In het
verleden kregen wij een lijst van het aanbod in de desbetreffende week waar wij een aantal producten van
konden schrappen, nu krijgen we om het populair te zeggen: aanvaarden wat de pot schaft, wij hebben geen
keuze om producten al of niet te accepteren. De hoeveelheden zijn soms zo groot dat wij het ook niet voor
de THT-datum of qua volume kunnen uitdelen aan de klanten. Ondanks dat we veelal bestemmingen voor
de overschotten kunnen vinden moeten we soms producten weggooien. Dat willen wij ook voorkomen.
In overleg met Voedselbanken Nederland, afdeling Voedselveiligheid, hebben wij toestemming gekregen om
voor een beperkt aantal groepen niet opgehaalde producten door cliënten alsnog een zinvolle bestemming
te geven.

Voedselveiligheid en hygiëne
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 januari
2019 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 Hygiënecode van het Centraal Bureau
voor de Levensmiddelenhandel (CBL) en het Informatieblad 76 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.
De inspectie is door de NVWA gedelegeerd aan de Houwersgroep. Ook in het verslagjaar hebben we
moeiteloos dit certificaat verkregen.
Een gevoelig punt blijkt ieder jaar weer het handhaven van de koelketen. Het tijdig kalibreren van
thermometers, het op de juiste tijd en wijze van meten van de temperaturen van de producten door het
hele proces van voedsel ophalen, sorteren en uitgeven vraagt veel aandacht. Wij zijn er trots op dat we in
staat zijn de normen tot het handhaven van de juiste lage temperaturen in onze distributieketen te
realiseren.
Alle klanten krijgen bij het eerste bezoek aan de Voedselbank en koeltas waarin zij gekoelde producten
kunnen transporteren. Geen koeltas bij zich betekent geen gekoelde producten.
Hygiëne staat hoog in ons vaandel. Schoonmaken is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ons regiem tot
het schoonhouden van de Voedselbank werkt uitstekend.
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De Covid 19 pandemie heeft ook voor de Voedselbank tot strikte logistieke aanpassingen geleid.
Medewerkers en klanten blijken zeer gedisciplineerd en gelukkig zijn er tot op heden geen besmettingen via
de Voedselbank geconstateerd.

Vrijwilligers
Dit jaar waren ruim 160 vrijwilligers actief binnen onze organisatie.
Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar omdat de Covid-pandemie ervoor zorgde dat er bij de Voedselbank
enerzijds veel, vooral seniore, vrijwilligers al dan niet tijdelijk hun werk stillegden, maar er anderzijds een vrij
grote toename was van nieuwe vrijwilligers.
Op een bepaald moment in mei/juni stonden er meer dan 60 mensen op de reservelijst, waarvan de grote
meerderheid aan had gegeven vooral tijdelijk te willen helpen. Omdat we het grote aanbod zeer
waardeerden maar toch liever willen dat mensen langer dan 6 maanden als vrijwilliger blijven, hebben we
na de zomer met een mail-belronde de reservelijst teruggebracht naar ongeveer 15. Veel mensen van de
reservelijst zijn inmiddels wel begonnen als vrijwilliger.
Het ruime aanbod in het voorjaar leek te
hebben geleid tot iets meer jongeren in het
vrijwilligersbestand. Veel studenten en
promovendi gaven zich op en een aantal werkt
nog steeds als vrijwilliger.
Toch laten de cijfers uit het vrijwilligersbestand
dat niet meteen zien (figuur 7). Het grootste
deel heeft de leeftijd van 60-69 (31%) en 70-79
(30%); slechts 7% is tussen de 20-39 jaar en 25%
tussen de 40-59. De gemiddelde leeftijd van de
162 actieve vrijwilligers in 2020 bedroeg 61,4
jaar.
Figuur 7
Dat in 2020 23% minder dan een jaar actief bleek
te zijn, blijkt ook uit het verloop: er zijn in 2020
circa 60 nieuwe vrijwilligers begonnen, maar ook
22 weer weggegaan. De redenen voor het
opzeggen waren velerlei: een nieuwe baan, een
baan na de studie, verhuizing, ziekte, toch niet
helemaal op hun plek. De gemiddelde duur voor
actieve vrijwilligers bij de Voedselbank is 4 jaar;
20% is tussen de 3 en 4 jaar actief (figuur 8). De
diehards, 12% van de vrijwilligers, zijn meer dan 8
jaar actief!
2020 was nog om een andere reden uitzonderlijk:
Figuur 8
vanwege Covid konden er geen introductie- en
voedselveiligheidsbijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers worden georganiseerd. Ook het jaarlijkse
vrijwilligersdiner en de jaarlijkse ronde van werkbesprekingen konden geen doorgang vinden. Hoewel de
interne Nieuwsbrieven vrijwilligers op de hoogte houden van wel en wee en belangrijke ontwikkelingen, is
het belangrijke informele contact met elkaar onmogelijk geweest. Nieuwe vrijwilligers hebben in 2020 alleen
een kennismakingsgesprek gehad plus een korte rondleiding door de loods in Wageningen, en zagen en
spraken verder alleen hun ploegleden of mede-chauffeur. De Handleiding Voedselveiligheid ontvingen zij
digitaal. We kijken dus uit naar de mogelijkheid om alle nieuwe vrijwilligers, en dat zijn er dan waarschijnlijk
inmiddels circa 50, in 2021 uit te nodigen voor een introductie door het bestuur en een korte, maar gedegen
introductie in voedselveiligheid.
Ook dit jaar moesten we definitief afscheid nemen van een van onze vrijwilligers. Op 21 augustus is Dick
Bakker overleden. Hij is vanaf 2018 actief geweest als bijrijder maar heeft helaas begin 2020 door ziekte zijn
activiteiten moeten opgeven. De vrijwilligers van de Voedselbank zijn hem dankbaar voor zijn inzet.
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Infrastructuur
Indeling en gebruik van het gebouw
Voor het wekelijkse proces van de Voedselbank is de gehele benedenverdieping van ons pand aan de
Industrieweg in Wageningen in gebruik. De bovenverdieping van het gebouw leent zich goed voor
vergaderingen en grotere bijeenkomsten. Dit jaar is de bovenverdieping vanwege Covid 19 nauwelijks ingezet
voor de ontvangst van groepen belangstellenden voor de Voedselbank. Wel is nog voor de uitbraak van het
Coronavirus de jaarlijkse Nieuwjaarsmarkt op 24 januari op de bovenverdieping doorgegaan. Het was weer
een erg gezellige avond met heerlijke hapjes en drankjes en een enorme hoeveelheid aan goederen die in de
loop van het jaar door de Voedselbank waren verzameld en voor schappelijke prijsjes werden verkocht. Dat
leverde voor de Voedselbank een bedrag van € 567,- voor de verkochte spulletjes en € 95,- voor de gehouden
loterij op!
De bovenverdieping hebben wij dit jaar ook ter beschikking gesteld aan
een initiatief van één van onze vrijwilligers die uit Indonesië afkomstig is.
Gendis Ayu Satiti Irawan en haar man Gumi zijn in 2020 terug naar
Indonesië gegaan en hebben in hun woonplaats Bandung een voedselbank
opgezet. Om daarvoor een startkapitaal te verwerven nodigden zij begin
van het verslagjaar nog groepen mensen van 25 tot 40 personen uit voor een Indonesische sponsormaaltijd
op de bovenverdieping van ons gebouw. Helaas moest ook dit initiatief voortijdig gestopt worden.
De infrastructuur van het gebouw werkt naar behoren, de zonnepanelen verdienen zich terug. Een wens is
nog de modernisering van de elektrische installatie.
Bestelbussen
In het najaar is besloten om de Iveco-bestelbus die sinds 2011 bij de
Voedselbank in gebruik is te vervangen. De nieuwe bus is een 2 jaar
oude Peugeot Boxer met elektrische laadklep. Dankzij donaties van
Voedselbanken Nederland, Steunpunt Kruiswerk Renkum en Stichting
A.C. van Deventer, aangevuld met de opbrengst van de RABO
Clubsupport, zijn de kosten gedekt. Met deze aanschaf hebben we ons
wagenpark voor de komende jaren weer op orde.
Overdracht nieuwe bestelbus

Samenwerking met hulpverleners
De meeste aanmeldingen voor voedselbankhulp komen binnen via een hulpverlener, die samen met de
potentiële klant een aanvraag doet. Onze Voedselbank heeft geen inzage in de financiële gegevens en
begeleidt ook niet bij het verbeteren van de financiële situatie. Daarom is een goede samenwerking tussen
klant, hulpverlener en Voedselbank van groot belang. Onder andere om te waarborgen, dat voedselbankhulp
terecht wordt gegeven en om te weten dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de financiële situatie
van een huishouden, waardoor voedselbankhulp tijdelijk kan zijn.
In het verslagjaar bleek dat, telkens wanneer de coronamaatregelen werden verzwaard, het aantal aanvragen
achterbleef in vergelijking met vorige jaren. Ook merkten we dat een enkeling de Voedselbank zelf vond zonder het gevraagde hulpverleningscontact. Bij navraag bij hulpverleners bleek ook dat minder cliënten hen
vonden.
We hebben als Voedselbank vanwege de coronagerelateerde hindernissen een ruimhartiger toelatingsbeleid
gevolgd. Daarbij hebben we het principe ‘geen pakket zonder traject’ dit jaar met het nodige maatwerk wel
vast proberen te houden. Overigens zijn de contacten die we wel hadden met hulpverleners probleemloos
gecontinueerd. Per e-mail en telefoon was het goed samenwerken.
Voor de opbouwende samenwerking en het snelle en prettige contact met Vluchtelingenwerk, Algemeen
Maatschappelijk Werk, bewindvoerders, Gemeenten, Schuldhulpmaatjes, Stichtingen, Sociaal Team, WMO
en nog velen meer zijn we dankbaar. Deze samenwerking leidde vaak tot ‘maatwerk‘ voor onze klanten of tot
de grote stap voor mensen om voedselbank-klant te worden.
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De afgelopen jaren hebben wij ‘Open Huis’ gehouden voor hulpverleners. Dit jaar kon dat helaas niet
doorgaan vanwege de Coronapandemie.
Wat we verwachten is, dat wanneer de samenleving door de coronacrisis is heengeleid en de sociale
contacten weer genormaliseerd zijn, meer mensen zich zullen aanmelden bij zowel hulpverlening als bij de
Voedselbank.

Duidelijk communiceren; intern èn extern
Wij vinden het van groot belang om te communiceren met onze omgeving, zodat duidelijk is wat de
Voedselbank doet en wat dat betekent voor de inwoners van de gemeenten waar wij werken.
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 met
nieuws.
Op onze Facebook-pagina en ons Twitter-account Voedselbank Neder-Veluwe vermelden wij activiteiten met
betrekking tot onze Voedselbank alsmede 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.
Daarnaast worden de vrijwilligers door middel van een (interne) nieuwsbrief regelmatig van informatie
voorzien over het wel en wee van de voedselbank.

Van wie krijgen wij het voedsel?
•

•
•

Wekelijks ontvangen we basispakketten via het Regionale Distributiecentrum in Arnhem. Ook halen
wij voedsel op bij lokale winkeliers. Eind 2020 deden we zaken met heel veel leveranciers zoals op
de volgende pagina’s te zien is. 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.

Oosterbeek
Rhenen
Wageningen
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Moestuinvereniging
Rhenen

Wageningen
Renkum
Oosterbeek
Rhenen
Elst

Achterberg
Oosterbeek

Wageningen, Geertjesweg
Heelsum

Wageningen

Wageningen

Humane voeding
Restaurant van de Toekomst
Unifarm
Proefboerderij PPO-DLV Randwijk
Plant Research International

Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe

Wageningen

Wageningen
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Centrum voor smaakonderzoek
Wageningen

Rhenen
Wageningen

Acties
Veel acties konden in 2020 vanwege de Coronacrisis niet doorgaan. De acties die wel doorgingen kenmerkten
zich weer door een grote verscheidenheid: van giften van scholen, kerken, sportverenigingen tot aan de
bekende inzamelingen bij de grote supermarkten. Het is ongelooflijk wat sinds het uitbreken van het
Coronavirus door organisaties en particulieren voor de Voedselbank is bedacht om ons door deze lastige
periode heen te helpen. Er zijn hele grote acties bij maar ook hele lieve kleinere die recht uit het hart
komen……
Een opmerkelijke actie was die van Jesper Broekhof rond Pasen. Hij heeft de inwoners van Wageningen en
omgeving gemobiliseerd om de Voedselbank in Coronatijd te steunen met het initiatief “€ 50 voor voedsel”.
Via een kettingbrief werden vrienden, familie en zelfs sportclubs gestimuleerd om te doneren. De actie werd
een buitengewoon succes. Binnen enkele weken haalde Jesper ruim € 11.000, - op voor de Voedselbank!
Eind januari is de jaarlijkse actie om Douwe Egberts koffiepunten in te leveren beëindigd. In totaal hebben
we dit jaar 815.292 punten verzameld. Voor onze Voedselbank betekende dit dat wij, dankzij de gulle gevers
van de koffiewaardepunten, zo’n 1700 pakken koffie kregen voor onze klanten.
Veel steun hadden wij ook dit jaar weer van de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe (SVR). De SVR stelt
zich primair ten doel inzamelingsacties te houden en sponsorgelden te verwerven om de Voedselbank NederVeluwe te ondersteunen door het aankopen van levensmiddelen die bijdragen aan het vergroten van de
voedingswaarde van de pakketten.
We zijn blij dat een aantal organisaties het voeren van acties voor de Voedselbank tot een jaarlijks
terugkerend evenement in hun planning hebben opgenomen.
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Acties 2020
DATUM

ORGANISATIE

ACTIE

01-01-2020:
06-01-2020:
10-01-2020:

Wereldwinkel Rhenen
Visvereniging de Voorn Rhenen
Marin, Wageningen

24-01-2020:
29-01-2020:
01-02-2020:
03-02-2020:
10-02-2020:

Voorjaarsmarkt in de Loods
Dames van Diaconie N.G.K.
Jumbo Wageningen
Kringloop Churchillweg
Wageningen
Protestantse kerken Heelsum

Toonbankcollecte: € 22,40.
€ 75,00.
Levensmiddelenkratten (totaal: 16
kratten/dozen).
€ 567.31 en € 96,- lootjes
Poetsactie bovenzaal loods
Inzameling 63 kratten en € 21,60
Toonbankcollecte: € 68,35

12-02-2020:
14-02-2020:
15-02-2020:
25-02-2020:
28-02-2020:
29-02-2020:
01-03-2020:
01-03-2020:
29-07-2020:

Specsavers
Jumbo in Rhenen
AH Rhenen
SSR studenten
Jeu de Boules
AH Elst
Kerken Rhenen
Studenten Ceres
Anoniem

08-08-2020:
08-08-2020:
29-08-2020:
07-09-2020:
10-09-2020:
20-09-2020:

Armoede Fonds
Soroptimisten
Albert Heijn
Anne Ruhl
Spar Wageningen
Collectebussen

23-09-2020:
30-09-2020:
07-10-2020:
07-10-2020:
15-10-2020:
31-10-2020:

Food of Cultures
Onky-Donky (Ouwehands)
Anoniem
Kerken Elst
LTO Noord (Land en Tuinbouw)
Studente

01-11-2020:

Bar “Proost” Wageningen

01-11-2020:
17-11-2020:
17-11-2020:
02-11-2020:

Albert Heijn Wageningen
ABN/AMRO foundation
Studente
Grote kerk op de Markt en De
Bevrijdingskerk te Wageningen
Monique v. B.

02-11-2020:
05-11-2020:
06-11-2020:
08-11-2020:
08-11-2020:
Zonder datum:

Rotaryclub Doorwerth
Unilever-personeel
Kerk te Achterberg
Dorenweerd college uit
Doorwerth
Amazing Grace Parish
Wageningen

36 dozen levensmiddelen gespaard voor de
Plus
€ 900,00
Emballage actie: € 781,65
Inzameling 60 kratten en € 20,40
Nieuwjaarsdiner € 597,35
Inzameling 40 kratten en € 50,50.
€ 1000,00 om bij Foladi groenten en fruit te
kopen
30 pakketjes voor 65-plussers
€ 165,Landelijke actie; 6 filialen: 210 kratten
100 kinderboeken van haar hand
108 goed gevulde kratten
Foladi € 111,35 en Kringloopwinkel
Churchillweg € 43,70
170 maaltijden voor de klanten in Wageningen
Negen dozen appels
Boter, kaas en eieren
60 kratten en verschillende dozen
12 kratten appels
Halloween-actie: vier dozen en 7 plastic tassen
met producten
40 zakjes borrelboxen met nootjes, olijfjes en
andere hapjes
90 kratten en flessenbonactie: € 1000,120 Sinterklaas geschenkjes
202,- euro opgehaald in Aula WUR
Voedselinzameling
Postcodeloterijbonnen t.w.v. € 300,verzameld en de producten geschonken. Idem
in Renkum: € 1000,250 kerststollen
Partij mayonaise en 168 speculaaspoppen
13 goed gevulde kratten met producten
42 gevulde kratten gegeven en 110 lieve
Kerstwensen voor de klanten.
€ 500,-
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Zonder datum:
Zonder datum:
Zonder datum:
Zonder datum:
12-11-2020:
12-11-2020:

Gereformeerde gemeente
Wageningen
Anoniem
Kerk Oosterbeek
PKN en RK kerk Doorwerth
Anoniem

01-12-2020:

Protestants-Christelijke
Basisschol Airborne te
Renkum/Heelsum
Buurtbus
Bewonerscommissie Noordwest
Wageningen
JP Brinkschool
Ontmoetingskerk Rhenen en de
Gedachteniskerk
Argo ‘Roeien
4de jaars VMBO Pantarijn
Wageningen
Soroptimisten Wageningen

01-12-2020:

Bakker Bart

04-12-2020:

Gezamenlijke diaconie van de
Protestantse Gemeenten uit
Rhenen, Bethelkerk, Rond de
Cunerakerk en
Ontmoetingskerk
Sinterklaas

15-11-2020:
18-11-2020:
18-11-2020:
18-11-2020:
18-11-2020:
19-11-2020:
30-11-2020:

07-12-2020:
18-12-2020:
29-12-2020:
29-12-2020:

Solidez (Welsaam) samen met
Chipshop Wageningen
Vivian
Serviceclub “De Ronde Tafel
177” Oosterbeek

10 volle kratten.
€ 1000,00 voor fruit en eieren.
Voedsel in verband met Dankdag
Vers fruit
Gezelschapsspellen met Sinterklaas en
kippenrollades met Kerst.
16 gevulde kratten ingezameld voedsel
Niet afnemen kerstpakket: € 1920,90 kratten
30 kratten
Producten inzamelen
Roeien voor de Voedselbank: € 1600,26 kratten
Inzameling voor maandverband en tampons
en sparen DE-punten: € 172,50
Korting op 170 kerstkransen als dank voor de
vrijwilligers
€ 1500,-

Chocoladeletters en pepernoten bij de uitgifte
in Renkum
Uitdelen van 19 tablets voor gezinnen in
Wageningen
Fruit voor gezinnen in Renkum
1200 oliebollen

Donaties
Wij kunnen ons werk niet doen zonder geldelijke steun van tal van instanties en particulieren. Hoewel wij als
vrijwilligersorganisatie geen personeelskosten hebben en slechts beperkt kosten voor het aankopen van
voedsel, omdat dit grotendeels wordt geschonken, houden we toch aanzienlijke kostenposten over voor een
gezonde exploitatie van de Voedselbank. Het gaat dan vooral om kosten voor onze loods in Wageningen,
kosten voor transport en kosten voor energie (koeling). Veel mensen, kerken en instellingen hebben in 2020
(in vergelijking tot voorgaande jaren) aanzienlijk meer gedoneerd in verband met extra verwachte kosten ten
gevolge van de Coronapandemie. Bovendien hebben we € 33.000, - eenmalige donaties ontvangen ten
behoeve van de vervanging van één van de bestelbussen.
We zijn de desbetreffende instanties en particulieren buitengewoon dankbaar dat zij de Voedselbank voor
deze doelen weer hebben willen helpen.
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Donaties

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Particulieren

€ 48.494,10

€ 16.040,80

€ 16.926,91

€ 14.109,00

€ 16.036,96

€ 12.535,79

Kerken

€ 22.577,02

€ 15.001,66

€ 13.940,52

€ 11.400,31

€ 10.966,96

€ 20.177,52

Acties

€ 18.228,36

€ 8.485,05

€ 8.427,54

€ 38.070,63

€ 9.810,80

€ 31.414,43

Bedrijven &
Stichtingen

€ 24.919,38

€ 14.251,25

€ 29.323,70

€ 6.127,00

€ 56.336,47

€ 21.600,01

Overheden

€ 15.686,74

€ 5.070,00

€ 5.500,00

€ 8.000,00

€ 9.551,00

€ 0,00

€ 132.428,60

€ 58.848,76

€ 74.118,67

€ 77.706,94

€ 102.702,19

€ 85.727,75

Totaal

Steun in natura
Naast financiële bijdragen was er ook steun in natura. De volgende bedrijven stelden diensten of producten
om niet ter beschikking:
-

Peelen & Mulder accountants, Heelsum
Afvoer van afval ACV / Medewerkers
Gemeentelijke stortplaats
Auto Versteeg Buurman, Wageningen
Harrie Lieftink Montage b.v., Wageningen
KIP Keep In Picture, Rhenen
Website: Born Services
Multicampers Wageningen b.v.
Burghouwt B.V. Wageningen
Wageningse Machinefabriek, Wageningen
Van Deelen Wageningen

-

-

Uitgifteruimte
Hervormde Kerk Renkum
Ontmoetingskerk Doorwerth
PKN Oosterbeek-Wolfheze Kerk
Ontmoetingskerk Rhenen
Duivenlokaal Elst
Westerhof Automaterialen B.V., Wageningen
T.T.S. Barneveld Garagebedrijf
Garage Radstaat Wageningen
Duoshop Oosterbeek

Een bijzondere partner is de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe (SVR).
De Stichting heeft als eerste doel: Het doen van inzamelingsacties en het werven van sponsorgelden, om
voedselpakketten van de Voedselbank Neder-Veluwe op een zinvolle manier aan te vullen. In het verslagjaar
heeft de Stichting wekelijks de voedselpakketten in natura aan kunnen vullen.
Meer informatie over de Stichting is te vinden onder www.voedselhulp.com.

Relatie met Voedselbanken Nederland
Wij zijn lid van de landelijke koepelorganisatie de ‘Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’, waarvan het
Servicecentrum (VB-Servicecentrum) in Houten is gevestigd. Bij deze landelijke vereniging zijn 171 leden en
10 distributiecentra aangesloten en de organisatie omvat meer dan 500 uitgiftepunten. Voedselbanken
Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. Zij voert zelf geen
operationele activiteiten uit, maar behartigt de belangen van Voedselbanken op landelijk niveau, ontwikkelt
richtlijnen, levert communicatiemiddelen en brengt regelmatig regionale Voedselbanken bij elkaar voor
uitwisseling van kennis en ervaring.
Het succesvol opereren van onze Voedselbank wordt ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de
Voedselbank in Arnhem, waarvan het Regionale Distributie Centrum voor Gelderland en Oost-Utrecht een
onderdeel vormt. Dit distributiecentrum regelt niet alleen wekelijks basispakketten, maar geeft ook advies
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over de aanpak van dagelijkse problemen. Vanaf april 2021 zal onze Voedselbank meedraaien in een pilot
waarin de basispakketten-producten naar Wageningen worden gebracht in plaats van dat wij de pakketten
in Arnhem ophalen. Als blijkt dat dit transport veel efficiënter is en duurzamer uit oogpunt van
brandstofgebruik zal het verder worden uitgerold.

Relatie met de Kledingbank, Dierenvoedselbank en Speelgoedbank Wageningen
In Wageningen en omstreken zijn naast de Voedselbank ook een Kledingbank, een Dierenvoedselbank en
een Speelgoedbank actief (zie hun websites voor adresgegevens en openingstijden). Deze organisaties
werken vanuit dezelfde filosofie als de Voedselbank: helpen van mensen in nood en tegengaan van
verspilling. Alle kleding, diervoeding en speelgoed die wij bij de Voedselbank binnen krijgen, spelen wij door
naar de desbetreffende andere organisaties. Onze klanten kunnen daar op vertoon van hun pasje van de
Voedselbank gratis kleding, diervoeding of speelgoed afhalen, initiatieven die mede bijdragen aan de
verbetering van de financiële en sociale positie van onze klanten.
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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
In onderstaand overzicht is de exploitatierekening van 2020 samengevat. De belangrijkste
inkomstenbronnen zijn de donaties van particulieren, kerken, bedrijven en stichtingen. De belangrijkste
kostenposten zijn de loods in Wageningen en de kosten voor transport van voedsel.
Inkomsten
Inkomsten in 2020 zijn aanzienlijk hoger dan begroot (en voorgaande jaren) ten gevolge van veel extra
donaties en acties door derden vanwege de Coronacrisis. Deze extra donaties zijn, voor zover niet besteed
in 2020, als een aparte reserve verwerkt in de balans per 31-12-2020 voor ‘corona-tegenvallers’ in komende
jaren.
Uitgaven
De uitgaven zijn grosso modo conform begroot. De belangrijkste kostenoverschrijding betreft de aankoop
van klein materiaal zoals extra kratten, karren etc.
Kapitaalgoederen
In het boekjaar is een van de bestelwagens vervangen. De kosten worden bijna volledig gedekt door
eenmalige donaties bestemd voor de vervanging van de bestelwagen.
Reserveringen
In het boekjaar zijn extra reserveringen getroffen voor vervanging van loods, bestelwagens en apparatuur en
voor groot onderhoud aan de loods. Bovendien is een reserve gevormd voor toekomstige ‘corona
tegenvallers’.
In verband met de aflossing van een groot deel van de leningen is de reserve voor aflossingen deels
vrijgevallen.
Resultaat
Vanwege de aanzienlijk hogere inkomsten dit jaar wordt het boekjaar afgesloten met een resultaat van
€ 14.502,58, dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Waarderingsgrondslagen
Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. De loods is
gewaardeerd op aanschafwaarde minus een jaarlijkse afschrijving. Conform richtlijn van Voedselbanken
Nederland bedraagt nu de jaarlijkse afschrijving 3%. 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. Conform richtlijn van Voedselbanken Nederland worden deze afgeschreven met 20% per jaar.
Indien er niet voldoende reserves beschikbaar zijn wordt het meerdere direct ten laste van het
exploitatiesaldo in het jaar van aanschaf gebracht. De continuïteitsreserve is bedoeld om de continuïteit van
de Voedselbank te borgen. Anders gezegd: als de Voedselbank geen donaties, giften of andere inkomsten
zou hebben, dan zouden de lopende werkzaamheden nog minimaal een jaar moeten kunnen doorgaan met
het geld dat in deze reserve zit.
Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van verwachte noodzakelijke aankopen en groot
onderhoud.
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STICHTING VOEDSELBANK NEDER-VELUWE
Jaarrekening 2020
2019

2020

58.363,71
8.485,05
19.927,00

111.677,24
18.228,36
10.457,57

Inkomsten
Donaties
Acties
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

86.775,76

140.363,17

Uitgaven
Algemeen
Drukwerk
Porti/telefoon
Inkoop voedsel

2.114,87
67,20
518,00
0,00

Totaal organisatiekosten
Belasting en verzekeringen
Auto brandstof
Auto onderhoud

2.700,07
6.981,84
3.337,93
2.316,78

Totaal transportkosten
Onderhoud
Duurzame goederen
Klein materiaal
Verzekeringen
GWE
Ozb
Rente leningen

2.117,18
399,75
606,11
2.005,33
5.128,37
7.025,31
3.608,26
2.278,88
12.636,55

5.676,58
1.930,25
1.716,89
1.076,67
3.566,11
1.337,08
16.650,00

12.912,45
3.459,59
0,00
5.475,41
1.005,98
4.754,75
852,53
7.646,38

Totaal kosten loods

31.953,58

23.194,64

Totaal exploitatiekosten

47.290,20

41.235,46

-24.150,00

14.950,33

Kapitaalgoederen
Saldo mutaties vaste activa
Reserveringen
Continuiteitsreserve
Mutatie bestemmingsres.
Reserve aflossingen
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17.557,49

0,00

0,00

164.674,80

48.950,00

-95.000,00

Totaal reserveringen

66.507,49

69.674,80

Resultaat boekjaar

-2.871,93

14.502,58

STICHTING VOEDSELBANK NEDER-VELUWE
Balans 31-12-2020

ACTIVA
31-12-2019

31-12-2020

Loods aanschaf (begin jaar)
Afschrijving
Correctie afschrijving loods

141.600,00
0,00
24.150,00

165.750,00
-5.850,00
0,00

Loods (eind jaar)

165.750,00

159.900,00

Auto's (begin jaar)
Correctie aanschaf auto 1 (2018: € 44.885,67)
Mutaties boekjaar

0,00
44.885,67
-17.954,27

26.931,40
0,00
-5.404,39

Auto's (eind jaar)

26.931,40

21.527,01

ABNAMRO
RABO

58.376,93
152.484,33

82.541,31
78.751,72

Totaal liquide middelen

210.861,26

161.293,03

0,00

0,00

403.542,66

342.720,04

31-12-2019

31-12-2020

-14.847,58
-2.871,93
26.931,40

9.211,89
14.502,58
0,00

9.211,89

23.714,47

Continuïteitsreserve (begin jaar)
Mutaties boekjaar

29.732,51
17.557,49

47.290,00
0,00

Continuïteitsreserve (eind jaar)

47.290,00

47.290,00

Bestemmingsreserve vorig jaar
Vrijval i.v.m. aanschaf
Dotatie boekjaar

7.040,77
0,00
0,00

7.040,77
0,00
164.674,80

Bestemmingsreserves einde jaar

7.040,77

171.715,57

Reserve aflossingen (begin jaar)

96.050,00

145.000,00

Mutatie boekjaar

48.950,00

-95.000,00

Reserve aflossingen (eind jaar)

145.000,00

50.000,00

Leningen (begin jaar)

195.000,00

50.000,00

Vorderingen
Totaal Activa

PASSIVA

Eigen Vermogen (begin jaar)
Resultaat boekjaar
Eenmalige correctie ivm afschrijving auto
Eigen vermogen (eind jaar)
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Kortlopende schulden
Totaal Passiva
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0,00

0,00

403.542,66

342.720,04

STICHTING VOEDSELBANK NEDER-VELUWE
Begroting 2021
2021
Inkomsten
Donaties
Acties
Overige inkomsten

43.000,00
3.000,00
6.250,00

Totaal inkomsten

52.250,00

Uitgaven
Algemeen
Drukwerk
Porti/telefoon
Inkoop voedsel

2.000,00
400,00
550,00
4.000,00

Totaal organisatiekosten
Belasting en verzekeringen
Auto brandstof
Auto onderhoud

6.950,00
7.000,00
3.250,00
2.500,00

Totaal transportkosten
Onderhoud
Duurzame goederen
Klein materiaal
Verzekeringen
GWE
Ozb
Rente leningen

12.750,00
4.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.400,00
3.750,00

Totaal kosten loods

17.150,00

Totaal exploitatiekosten

36.850,00

Kapitaalgoederen
Saldo mutaties vaste activa

22.000,00

Reserveringen
Continuiteitsreserve
Mutatie bestemmingsres.
Reserve aflossingen
Totaal reserveringen
Resultaat boekjaar

0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
-21.600,00
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Plannen voor de toekomst

Door de Coronacrisis zag het jaar 2020 er heel anders uit dan wij ons hadden voorgesteld. We hebben niet
alleen een aantal acute veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de Voedselbank op volle kracht te kunnen
laten doordraaien, het heeft ook onze plannen om in te zetten op kwaliteit en toerusting van onze vrijwilligers
op een laag pitje gezet. Het komende jaar pakken we dit – zodra het kan - weer op en zullen we alle nieuwe
vrijwilligers inwerken op het gebied van Voedselveiligheid en Hygiëne. Vrijwilligers, die al langer meelopen
krijgen de kans op bijscholing. Zo kunnen we kennis en vaardigheden op peil houden. Hoewel we goed scoren
bij de inspecties van de NVWA, moeten we aan training van vrijwilligers voortdurend blijven werken om zo
een maximale voedselveiligheid en hygiëne te kunnen blijven garanderen.
Een ander aandachtspunt blijft het verbeteren van onze Communicatie en PR. Intern werken we aan
verbetering van de structuur om de organisatie nog slagvaardiger te maken en extern aan vergroting van de
zichtbaarheid en publiciteit, zowel op papier als digitaal, om ons netwerk verder te vergroten.
De landelijke criteria voor hulpverlening die op 1 januari 2020 van kracht werden zullen gedurende 2021
gehandhaafd blijven. Dit betekent dat mensen in aanmerking komen voor voedselhulp wanneer hun inkomen
minus vaste lasten per maand niet hoger is dan € 230,- voor één persoon plus € 95,- voor elk volgend
gezinslid.
Tot nu toe heeft de Coronacrisis nog geen significante stijging van het aantal klanten veroorzaakt. Hoewel
het moeilijk is om in de toekomst te kijken, houden wij rekening met een toename van het aantal mensen
dat aanklopt voor voedselhulp. De aanvoer van producten en het aantal donaties is in het afgelopen jaar
hartverwarmend goed geweest. Daarom hebben wij voorlopig voldoende voorraden om een toename het
hoofd te kunnen bieden en gaan we met vertrouwen het jaar 2021 in.
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Bijlage 1
Alle vrijwilligers
per 31 december 2020

Hannie van Aarssen
Malak Abusam
Paul Albersen
Wouter Albersen
Huseyin Atesci
Sjoerd Bakker
Marij Barends
Welmoed Beenen
Paul Bergefurt
Ge van den Berk
Ruud Binnendijk
Greet Blom
Nina Bøgh
Bert Bouman
Dik van Brakel
Grietje van den Brink
Winny Broens-de Groot
Aart Budding
Jan Burbach
Joost van Buuren
Connie Campbell
Ruud Consen
Bertha Copier
Arie Cuppen
Peter Cuppen
Peter Damen
Reinier Datema
Ton van Dijk
Jan Willem van Dijk
Marjolijn van Dijk
Els van Dijk
Corry Evers
Ninke Feenstra
Betsy Feiter
Mariame Gada
Max van Gestel
Sonja van Gestel
Sawsan Ghoson
Luc Goedhart
Attie Goedhart
Heleen le Grand
Rob Groendijk
Marieke van der Groep
Ellen de Groot
Marieke Groot

Nico de Groot
Josyane de Gucht
Bianca Gunneweg
Regien Haarbosch
Gerda van den Ham
Robin den Hamer
Ruud Haver
Joke van der Heij
Antoine van der Heijden
Jan Heitink
Melike Hemmami
Ria Hendriksen-van Norden
Angeline van Hoef
Marion van Holland
Bern van Horssen
Astrid Hortensius
Dick Houben
Sven Huffnagel
Jaap Huizinga
Gerard Idsinga
Benedict de Jager
Marga Jansen
Ton Jansen
Theo Jansen
Monique de Jong
Maartje Kalkman
Bert Kämink
Dini Kämink
Jacques Kirch
Meta Klaassen
Els de Kleer
Joke Klein
Bea Kloosterziel
Marjolein Koens-Pfeiffer
Mieke Kokkelink
Peter Krechting
Amanda Krijgsman
Oeds de Kroon
Marloes Kusters
Marianne Lafebre
Willem Jan Lijten
Cees Lodiers
Richard Loen
Marianne Louters
Ingrid Luitse

Coördinatoren
Contact klanten-hulpverleners
Marij Barends
Joke Klein - v.d. Weerd
Wim Schoemans
Anneke Sijbrand
Heleen le Grand
Vrijwilligers-administratie
Eveline Vaane
Planning chauffeurs en bijrijders
Mariël de Vries
Jacco Palstra
Planning loods & uitgiftepunten
Sven Huffnagel
Voedselveiligheid
Wim de Wit
Voedselcontroleurs
Nina Bøgh
Bern van Horssen
Marianne Louters
Tallien van der Wal
Kristel van Zoest
Joke van der Heij
Annerieke Water-Jongboer
Angeline van Hoef
Dini Kämink
Josyane de Gucht
Els Oude Voshaar-Helsper
Weekcoördinatoren
Jan Willem van Dijk
Heleen le Grand
Peter Krechting
Cees Lodiers
Hendrik Jan Nederhorst
Marius van der Sluijs
Walter van Valderen
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Zaina Maimu
Vicki Miller
Marinka Mulder
Leo Nauta
Hendrik Jan Nederhorst
Linh Nguyen
René van Niekerk
Marja van Nielen
Janneke Nieuwenhuis
Robin Oe
Leonard den Ottolander
Jan Oude Voshaar
Els Oude Voshaar-Helsper
Irene Paardenkooper
Jacco Palstra
Corrie Pepplinkhuizen
Marcel Pietersma
Ep Piksen
Fleur Pos
Willem Regterschot
Tineke de Rijk
Robert de Rijke
Berta Roelofsen
Ben Roelofsen
Thea Root
Lineke Roozeboom
Ina Schneider
Wim Schoemans
Albert Schuurman
Yvonne Seijers
Wiebe Selders
Anneke Sijbrand
Sheila Slings

Marius van der Sluijs
Justine Smithuis
Chris Snijder
Joke van Sonsbeek
Gerda v.d. Spreng
Andrea van Steen
Jan Stel
Remco van der Stoep
Madelon Stroes
Mieke Thomas
Dieuwke Tigchelaar
Chiel Tiggelman
Dirk Sicco Tijmons
Eveline Vaane
Walter van Valderen
Wim de Valk
Jet van Pluuren
Anneke van Roest
Aart van Veen
Jos Veld
Lous van Vloten
Erica de Vries
Mariël de Vries
Mirjam Waardenburg
Tallien van der Wal
Jan Water
Annerieke Water-Jongboer
Joke Weening - van Dam
Ger van de Weerd
Guus van de Weerd
Wim de Wit
Wil Zittersteijn
Kristel van Zoest

Coördinatoren Uitgiftepunten
Gerda van den Ham, Renkum
Wim Schoemans, Doorwerth
Joke Klein - v.d. Weerd, Rhenen
Joke Klein - v.d. Weerd, Elst
Mirjam Waardenburg, Oosterbeek
Logistiek Manager
Jan Willem van Dijk
Coördinator Externe Projecten
Joke Klein - v.d. Weerd
Gebouwbeheer, Voorraadbeheer,
Vervoersmiddelen
Wil Zittersteijn
Angeline van Hoef
Kristel van Zoest
Albert Schuurman
Sociale Media
Dieuwke Tigchelaar
Redactie Nieuwsbrief
Sjoerd Bakker
Vormgeving Nieuwsbrief
Jacques Kirch
Bestuur
Greet Blom - voorzitter
Robert de Rijke - penningmeester
Sjoerd Bakker - secretaris
Anneke Sijbrand - sociale zaken
Jan Willem van Dijk - logistiek
Wim de Wit – voedselveiligheid en
gebouwbeheer
Ambassadeur
Lous van Vloten-Doting
Jan Water
Voedselacquisitie
Hendrik Jan Nederhorst
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Bijlage 2
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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
Robert de Rijke (telefoon 06 5342 7164) 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
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