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Inleiding
Voor de leesbaarheid praten wij in dit jaarverslag over: Voedselbank
Stichtse Vecht.

Doelstellingen

o
o

het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum
leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt
gesteld;
het tegengaan van verspilling van voedsel.

Aantallen per 31 december 2O15
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

huishoudens: 108
personen: 281
vrijwilligers: 1 14
uitgiftepunten: 3 (in de gemeente Stichtse Vecht).

Groei
Op 2 januari 2015 reikten wij 120 voedselpakketten uit. Er werd door ons in
2015 rekening gehouden met een gestage groei van het aantal deelnemers,
maar de aantallen bleven gedurende het jaar stabiel (met een lichte daling
in de maanden juni/juli/augustus). Op 30 december deelden wij aan 108
gezinnen voedselpakketten uit op de locaties in Maarssen, Breukelen en
Loenen.

Deelnemers
Door het jaar heen schreven de deelnemers regelmatig in de gastenboeken
die op de locaties aanwezig zijn. Een deelnemer schreef: 'Lieve vrijwilligers,
wij hebben inmiddels afscheid genomen van de voedselbank. Zeer dankbaar
zijn wij dat wij deze steun mochten ontvangen. Stuk voor stuk zijn jullie
toppers met het hart op de juiste plaats. Ik wens jullie dan ook alle liefde en
geluk van de wereld toe.'

Leveranciers (e.a.)
Ook in 2015 werden wij gesteund door de wekelijkse bijdrage van de vaste
leveranciers (bakkers, supermarkten, telers, groothandel etc.). Hun
producten blijven een belangrijk deel
vormen van de voedselpakketten. Mede
door regelmatige publiciteit bleef het
enthousiasme van scholen en kerken om
(wekelijkse) inzamelingsacties te houden
groot en kwamen particulieren langs met
tassen vol producten. Wij ontvingen warme
aandacht en belangstelling en zijn daar
dankbaar voor.
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Goederenfonds
Alle van pafticulieren en via kerkelijke collecten ontvangen giften werden
toegevoegd aan het Goederenfonds. Daarmee konden de voedselpakketten
in tijd van schaarste aangevuld worden met gekochte maaltijdproducten
(bijvoorbeeld verse groente of fruit).

Voedsel banken Nederland
Eind 2015 waren 162 voedselbanken lid van de in 2013 opgerichte
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (kortweg Voedselbanken
Nederland). Het bestuur van Voedselbank Stichtse Vecht
woonde alle Algemene Ledenvergaderingen van
Voedselbanken Nederland bij.
I

!
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IN§PECTIË
CERTIFICAAT

Voedselveiligheid
Voedselveiligheid bleef één van de belangrijkste
aandachtspunten, ook voor onze voedselbank. Ook in 2015
lukte het ons om bij een niet aangekondigde controle door
de Houwers groep een 9,8 te scoren en ons certificaat voor
voedselveiligheid te behouden. Een compliment waard aan
onze vrijwilligers.
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Om de ANBï status te behouden en in het kader van
volledige transparantie worden alle jaaruerslagen en
financiële verslagen vanaf de oprichting gepubliceerd op onze website
www. voedselba n kstichtsevecht, n l.

Afscheid van de voorzitter
Wegens verhuizing moesten wij helaas afscheid nemen van onze voorzitter
en mede-oprichter: Cock Durieux. Eind december werd hij tijdens een
bijeenkomst met de stuurgroep bedankt voor zijn niet aflatende inzet en
enthousiasme voor onze voedselbank. Cock Durieux zorgde samen met het
bestuur en de stuurgroep voor het vinden van een opvolger. Per 1 januari
2016 trad onze nieuwe voorzitter Jerry Sterk aan.
Namens het bestuur van Stichting Voedselbank Stichtse Vecht:

dette Huisman,
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht
Hoewel de Maarssense kerken nauw betrokken zijn geweest bij de
oprichting van onze voedselbank is de stichting neutraal en gericht op heel
de gemeente Stichtse Vecht (opgebouwd uit: Maarssen(broek), Breukelen,
Loenen, Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen a/d Vecht, Nieuwersluis,
Nieuwer ter Aa, Kockengen, Bethune/Molenpolder, Oud-Zuilen, Tienhoven
en (oud)Maarsseveen).
Het bestuur van Voedselbank Stichtse Vecht bestaat uit 3 leden (voozitter,
penningmeester en secretaris), bijgestaan door een stuurgroep van 9 leden.
Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor een *'afdeling".

Aanmelden en Screenen
Een vaste groep vrijwilligers van de Afdeling Aanmelden en Screenen

werkte ook dit jaar op een klantvriendelijke manier aan het screenen en
herccreenen van de deelnemers.
Om de deelnemers zo goed mogel$k te kunnen doorverwijzen werd in het
najaar gestaft met maandeliJkse aanwezigheid van medewerkers van de
sociale wijkteams van de gemeente als vraagbaak b'lj de uitgifte van de
voedselpakketten.
De afdeling Aanmelden en Screenen heeft het gehele jaar het verloop van
aan- en afmeldingen van deelnemers b'rjgehouden en in de
stuurgroepvergaderingen gepresenteerd (zie onderstaande tabel). In totaal
zijn er 89 deelnemers gestopt met het ophalen van een voedselpakket b'rj
onze voedselbank.
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Vanaf 1 juli 2015 worden door Voedselbanken Nederland nieuwe criteria
gehanteerd voor deelnemers om in aanmerking te komen voor een
voedselpakket. Het basisbedrag per huishouden wordt vanaf die datum
€ 110 (voor levensonderhoud te besteden bedrag), terwijl daar voor elk
volgend gezinslid € 70 aan wordt toegevoegd. Dit leidt tot het volgende
overzicht:

Kinderen
0
1

2
3

4
5

alleenstaande
€ 180
€ 250
€ 320
€ 390
€ 460
€ 530

echtpaar
€ 250
€ 320
€ 390
€ 460
€ 530
€ 600

Indien de deelnemer een toekenning krijgt, geldt deze voor een periode van
3 maanden. Daarna volgt nieuwe toetsing en weer eventuele toekenning
voor 3 maanden. Deelnemerc ontvangen voedselpakketten gedurende
maximaal 3 jaar, tenzij er redenen zijn om te verlengen (dit ter beoordeling
door het stuurgroeplid Screenen) en níeuwe toetsing plaatsvindt.
De registratiesoftware van Voedselbanken Nederland werd in 2015 gevuld
met gegevens van deelnemers, maar nog niet actief in gebruik genomen.
Dit kwam mede door een bestuursdiscussie over welke gegevens benodigd
zijn voor verslaglegging.

Inzameling goederen
In 2015 werden de vaste leveranciers bezocht door de stuurgroepleden die
verantwoordelijk waren voor de inzameling van goederen. Deze belangrijke
vaste leveranciers zijn :
o Albert Heijn (Maarssenbroek, Maarssen-dorp, Breukelen)
. Jumbo (Breukelen, Loenen)
. Boni (Maarssenbroek)
. Deli XL (Nieuwegein)
. Groentebedrijf de RUk (Maarssen)
. Bakkerij Olink (Maarssen)
. BakkerU Boekweit {Maarssen)
. Bakkerij Ed van Dommelen (tt4aarssen)
. Bakkerij Brokking (Breukelen)
. Bakkerlj Both (Loenen)
. Fruit Compagny (Maarssen)
. Midfresh (Harmelen)
r De Brug (Driebergen)
De stuurgroepleden waren ook erg druk met het reageren op acute
telefoontjes van leveranciers dat er rolcontainers klaar stonden die konden
worden opgehaald. Zij belden chauffeurs (zelft in het weekend) of hielpen
zelf mee met het ophalen.

TTOE]T§EIBRHKEil
In 2015 wijzigde het ophalen van producten
uit distributiecentrum Rotterdam. De
goederen werden op donderdagochtend met
een grote vrachtwagen gebracht op locatie
Bloemstede in Maarssen. Hiermee wijzigde
ook de financiële situatie en betaalden wij
rnaandelijks een bijdrage aan
distributiecentrum Rotterdam voor de
geleverde producten.
Voor de chauffeurs werd het dit jaar belangrijk dat zij de goederen die zij
vervoerden controleerden op temperatuur (vanwege de voedselveiligheid).
Na een opstartperiode werd deze werkwijze goed doorgevoerd.
Een aantal keren werden met de chauffeurs werkgroepvergaderingen
gehouden over nieuwe afspraken, vervoerschema's, beschikbaarheid en het
rijden met de voedselbankbus. Helaas was er een aanrijding met de bus,
die hoge kosten met zich meebracht.

Logistiek (Inkomende goederen en Uitgifte)
De twee stuurgroepleden die verantwoordelijk waren voor Logistiek hebben
een cursus voedselveiligheid gevolgd die via Voedselbanken Nederland werd
aangeboden, Om alle producten op een voedselveilige manier op te slaan
werd ook in 2015 besloten tot de aanschaf van een nieuwe koelkast, naast
de al bestaande capaciteit. Tevens werden nieuwe thermometers
aangeschaft. Alle vaste vrijwilligers ontvingen digitaal het Handboek
Voedselveiligheid en konden aan een webapplicatie van Voedselbanken
Nederland deelnemen en een certificaat ontvangen. In de loop van het jaar
werden nieuwe regels met betrekking tot Allergenen van kracht en pasten
wij onze organisatie hierop aan. Van etiketloze producten werd informatie
opgevraagd bij distributiecentrum Rotterdam.

In 2015 werd vanwege voedselveiligheid besloten om niet meer te
portioneren. Na een bezoek van de Houwers groep en een aantal adviezen
hierover werd dit besluit teruggedraaid en konden in de
keukenruimte toch porties gemaakt worden. Er werd
hiervoor door de stuurgroepleden een protocol
geschreven en er werden twee coördinatoren benoemd.
Na het besluit om geen alcoholproducten door te geven
aan onze deelnemers werd in 2015 ook besloten om geen
alcoholvrij bier uit te geven.

In april werd Albert Heijn Bisonspoor verbouwd en
mochten wij resterende koel- en vriesproducten ophalen.
Later in het jaar konden stellingen opgehaald worden bij
een C1000 filiaal dat ging sluiten. Het vroeg veel van het
reactievermogen van de stuurgroepleden en vrijwilligers
van deze afdeling om te reageren op deze soms acute
situaties,
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Bij alle voedselproducten die wij onWingen werden ook veel non-food
producten meegeleverd (bijvangst). Artikelen voor kinderen werden
bewaard voor een te organiseren speelgoedbeurs in december. Omdat de
kledingbank deze organisatie op zich nam, konden wij hierbij aansluiten
met de ons geschonken cadeau§es.
Ook de samenwerking met omliggende voedselbanken werd goed
georganiseerd, zowel voor het krijgen van producten als voor het weggeven
van eigen overschot. Dit vroeg eveneens een groot organisatievermogen en
netwerkbeheer.

Public Relations, fondsenwerving en acties
Onderstaand z'ljn een aantal voorbeelden te vinden van acties die in 2015
werden gehouden:
Speelotheek en speelgoedbank: jaarabonnement op de speelotheek
Een school en een fonds zorgden voor zwembadkaarten tezamen met
twee zwembaden
Jarige mevrouw: krat vol producten
Een mevrouw zorgde voor gebreide sjaals, mutsen en omslagdoeken
Heel veel scholen en kerken (met goederen en met geld)
r Lions Club Over Holland: 22AO pakken
koffie
. Lions Club Loosdrecht: 2000 pakken
koffie
r FC Breukelen: jaarlijkse oliebollenactie
Er werden supermarktacties gehouden bij:
o Jumbo en Albert Heijn Breukelen op 19
september 2015
. Albert Heijn (Maarssenbroek en
Maarssen-dorp) en Hoogvliet op
LZ december 2015.

.
.
o
.
o

Vooral in de maanden november en december werden er veel acties
georganiseerd voor Sinterklaas en Kerst. Financiële donaties waren er o.a.
van een autobedrijf, een Lions CIub, een zorggroep, een dienstverlenend
bedrfif, een marktkraam, via'Breukelen bruist'en door particulier initiatief.
Dankz"rj bijdragen van deze sponsors werden de aankopen van een nieuwe
koelkast en thermometerc mogelijk gemaakt. Daarvoor bedanken wij alle
sponsors hartelijk!
Met alle vr'rjwilligers werd afgesproken dat informatie over Voedselbank
Stichtse Vecht door de vrijwilligers van Afdeling PR zou worden gegeven. Zij
hielden alle gegevens actueel. Ook werd afgesproken dat er alleen na
overleg met het bestuur interviews konden worden gegeven op de locatie in
Bloemstede Maarssen tijdens de uitgifte-uren op vrijdag in verband met de
privacy van de deelnemers.
Er werd door deze afdeling met sponsors gesproken over uitbreiding van de

stickers op de voedselbankbus.

UOED§ELBA}I]ff}I
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze
voedselbank. Om hen te bedanken voor hun inzet
werd de nieuwjaarsreceptie gehouden op
zaterdag L7 januani op de locatie Bloemstede in
Maarssen. Daarnaast kon het stuurgroeplid een
mooie afspraak maken met Streekmuseum
Vredegoed in Tienhoven voor een
vrijwilligersbijeenkomst op 10 oktober (met
rondleiding) tegen lage kosten. Er waren veel
aanmeldingen en de vrijwilligers waren
enthousiast.
Eind 2015 waren ca. 114 vrijwilligers actief voor onze voedselbank.
Hieronder waren vaste vrijwilligers die wekelijks naar de voedselbank
kwamen om producten te sorteren, op te slaan of in de pakketten te doen.
En er waren actievríjwilligers die oproepbaar waren voor supermarktacties.
Zij kwamen één of meerdere keren per jaar in actie.

Grote aandacht besteedden onze vrijwilligers aan het klaarmaken van de
'winkeltafel'. Elke week weer werden daar producten uitgestald die niet in
de voedselpakketten konden worden gedaan. De deelnemers konden hieruit
een keuze maken en waren daar erg blij mee.
Nog steeds was de schoonmaak van onze locatie een nijpend probleem,
Omdat er geen vrijwilligers meer te vinden waren die op maandag konden
komen voor schoonmaken werd door de stuurgroep besloten orn de
schoonmaak te koppelen aan de uitgifte van de producten. De aanwezige
vrijwilligers werden verzocht op vrijdag langer te blijven hiervoor. Na een
gewenningsperiode pasten de meeste vrijwilligers zich aan de veranderde
situatie aan, De nieuwe schoonmaakmachine, die kon worden aangeschaft
door een donatie, hielp hierbij. Deze machine was makkelijker te hanteren
en vroeg minder kracht van de vrijwilligers.

Huisvesting
Het aantal deelnemers bleef stabiel, maar door nieuwe contacten met
leveranciers werden er soms onverwacht veel producten aangeboden. Dat
gaf grote druk op de opslagcapaciteit. Op locatie Bloemstede in Maarssen
huurden wij 1 lokaal van de gemeente Stichtse Vecht. Het was fijn dat wij
soms voor de opslag gebruik konden maken van de andere lokalen.

Subsidie
Wij zijn de gemeente Stichtse Vecht erkentelijk voor de ontvangen subsidie.
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Website en nieuwsbrief
Op homepage van onze website
www. voe_d.selba n kstichtsevecht. n I werden
nieuwsberichten geplaatst van alle activiteiten die er
door en voor de voedselbank werden gehouden. Alle
sponsors werden daar hartelfk bedanK voor hun
bijdrage. In de rubriek Onze Sponsors werden alle
organisaties verrneld die een actie hadden
georganiseerd of geld hadden gedoneerd. Daarnaast
werden via de website vrijwilligers geworuen zodra
er vacatures ontstonden.
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De nieuwsbrief werd 6x gepubliceerd (in februari , april, juni, augustus,
oktober en december). In de Nieuwsbrief zijn rubrieken opgenomen als:
,/ Van de voorzitter
{ Vrijwilliger aan het woord

,/
,/
,/

Acties
Leveranciers en sponsors
Overig nieuws

Bestuur en stuurgroep
Het Dagelijks Bestuur (DB) en de stuurgroep vergaderden 7x samen. Het
Dagelijks Bestuur kwam 7x bijeen. De voorzitter leidde deze vergaderingen
en de penningmeester gaf telkens een financiële update. Van alle
bijeenkomsten werden door de secretaris verslagen gemaakt en een actieen besluitenlijst bijgehouden.
Samenstelling DB

r
o
o

Voorzitter: Cock Durieux
Secretaris: Bernadette Huisman
Penningmeester: Teun Stoop

Samenstellino Stuurgroeo

r
r
e
a

o

Aanmelden en Screenen: Aartje en lke Roetman
Inzameling goederen: Abele Wietsma, Anne Plakman (tot juni)/Frits
Koster (vanaf juni)
Logistiek: Jeannette Bonouvrié en Alice Stooker
PR, Fondsenweruing en acties : Jacqueline Stoop en Marian de Winter
Vrijwilligers : Hanny Peters

Tenslotte
Het financiële verslag wordt apart aangeboden, maar maakt deel uit van dit
jaarverslag,
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