
 

 

Voorwoord 

 

In dit verslag een terugblik op activiteiten, bijzonderheden en veranderingen die in 2020  onze 

Voedselbank hebben plaats gevonden. 

 

We kijken terug op een druk en roerig jaar. Het heeft veel tijd en energie gekost om de locatie 

coronaproof te maken. Zo zijn er een aantal maatregelen en aanpassingen genomen om een 

verantwoorde uitdeling te kunnen realiseren. De vrijwilligers moeten op een veilige manier hun 

werk kunnen doen voor de klanten, die op hun beurt ook zo goed mogelijk beschermd moeten 

worden tegen COVID -19. 

 

Doelstelling: 

Onze Voedselbank, actief sedert december 2011 en aangesloten bij de Landelijke Vereniging 

van Voedselbanken Nederland heeft een tweeledige doelstelling: 

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die onder de armoedegrens 

vallen. 

2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild 

 

Dit te doen met uitsluitend vrijwilligers. 

 

Organisatie 

Zo’n 35 vrijwilligers doen samen het werk van de Voedselbank. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

a. het verwerven van voedsel, kleding en speelgoed   

b. ’t veilig opslaan van de producten  

c. het uitdelen van de goederen/ producten  

d. de intake en herintake van klanten  

e. bestuurlijke zaken 

 

Het bestuur vergaderde zeven keer en wordt door de  volgende personen  aangestuurd: 

Alle Flootman (voorzitter)  

Metsje de Vries (secretariaat en coördinator public relations)  

Herman de Hoop (penningmeester) 

Melle Minnema (coördinator uitdeel) 

Klaas van der Kooij (algemeen adjunct) 

Baudie Jonkers (coördinator screenen) 

Joke Kemper (coördinator kleding-en speelgoedbank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Door langdurige afwezigheid in verband met ziekte heeft Heiny van der Meulen besloten te 

stoppen als bestuurslid.  

De vacature van coördinator van de kleding-en speelgoedbank is opgevuld door Joke Kemper. 

 

Na elke bestuursvergadering krijgen de vrijwilligers een nieuwsbrief. 

 

Verwerven en uitdeling voedsel, speelgoed en kleding 

a.Voedselpakket: 

Het voedsel kwam van het distributiecentrum Drachten, kerken, supermarkten, particulieren,  

bedrijven en  het kopen van groente/ fruit. Dankzij de giften was het mogelijk om elke keer 

groente, fruit te kopen. Elke twee weken konden de klanten een voedselpakket ophalen en om 

de week was er een brood en vlees uitdeling. 

b.Kleding en speelgoed: 

Kleding en speelgoed werd ontvangen van bedrijven, particulieren, de Lionsclub en kerken.  

Elke twee weken hadden de klanten de mogelijkheid om  (gebruikte) kleding, speelgoed, 

schoonmaak- en verzorgingsartikelen uit te zoeken en mee te nemen. Daarnaast, en bij 

voorkeur,  zijn zij open op afspraak. In verband met corona is het niet mogelijk teveel mensen 

op hetzelfde moment te ontvangen. De manier van werken is aangepast en op de individuele 

klant aangepast. 

Het kwaliteitsniveau is door de manier van werken aanzienlijk verbeterd. 

 

Stichting Jarige Job: 

Kinderen krijgen van ons extra aandacht. Voor hen worden er door de Stichting Jarige Job 

verjaardagpakketten geleverd. 50 kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 18 jaar zijn door ons 

aangemeld. 

 

Uitbreiding locatie 

In verband met ruimte gebrek worden de mogelijkheden onderzocht om tot een uitbreiding van 

de locatie te komen.  

 

Voedselveiligheid 

Op 22 oktober heeft de jaarlijkse audit door SENSZ plaats gevonden. De beoordeling was 

positief (9.6)  

Een aandachtspunt van verbetering is het onderhoud van de vloer.  

 

Screening 

De screening van klanten is door 6 screeners uitgevoerd.  

De normbedragen van de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn 

verhoogd en worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Voedselbank 

Nederland. 

 

Op 1 januari  was het aantal huishoudens 50. Dit zijn totaal 151 personen.  

Op 31 december was het aantal huishoudens 44. Dit zijn totaal 125 personen. 

 

 

 

 

 

 



 

Acties: 

In verband met Corona konden er geen inzamelingsacties gehouden worden bij de 

supermarkten. Wel hebben supermarkten zelf acties georganiseerd en de opbrengst hiervan 

aan de Voedselbank geschonken. 

Veel kerken, scholen, bedrijven en particulieren in de gemeente hebben acties voor de 

Voedselbank gehouden. 

 

 

Financiën:  

Zie jaarrekening. 

. 

 

Samenwerking in de regio/ provincie 

De klanten van onze Voedselbank komen uitsluitend uit de Gemeente Dantumadiel. 

Er is een goede samenwerking met de Voedselbanken in de buurgemeenten.  

Waar mogelijk worden voedseloverschotten gedeeld en ervaringen uitgewisseld. 

De Voedselbank participeert in het Regionaal Overleg Platform van de Friese Voedselbanken 

met een Regionaal Distributiecentrum in Drachten. 

 

Vrijwilligersavond 

Helaas kon vanwege Corona de jaarlijkse vrijwilligersavond niet doorgaan. 

 

Beleidsplan 2021 

* Interne en externe  informatieverstrekking verbeteren en/ of ontwikkelen waarbij de klant 

centraal staat blijft een aandachtspunt 

* Het houden van vrijwilligersavonden, zowel inhoudelijk als ontspannend; 

* Uitvoeren van een risico inventarisatie. 

* Aanpassen / uitbreiden locatie. 

* Het bewaken van een verantwoordelijke manier om de uitdeel te organiseren tijdens Corona  

* De verwachting is dat het aantal klanten kan toenemen in verband met de crisis die is 

ontstaan door Corona. Alertheid blijft gewenst om hier adequaat op te reageren. 

 

 

Meerjaren beleidsplan: 

  * Voedselverwerving;  

  Het samenstellen van een evenwichtig pakket / pakket op maat. 

  Zorgen voor een voedselvoorraad om noodpakketten te kunnen uitdelen; 

 * Voedselveiligheid: Alert blijven op de eisen van de NVWA zodat de voedselbank de  

“groene” status behoudt. Indien nodig investeren in middelen om het kwaliteitsniveau te   

behouden of te verbeteren.  

* Het opstellen en voldoen aan de integriteitscode zoals opgesteld door Voedselbank  

   Nederland 

 

 

 

 

 

 

 


