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1. Doelstelling 
 
De algemene doelstellingen van de voedselbank zijn: 

- Het direct helpen van mensen, die onder een bepaald bestaansminimum 
leven, door het uitreiken van voedsel, dat door derden beschikbaar wordt 
gesteld; 

- Het tegengaan van verspilling van voedsel. 
 
De voedselbank brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar een 
voedselpakket komt van mensen, die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. 
Het aanbod van voedsel komt van: 
- bedrijven, die bepaalde producten niet meer (tijdig) kunnen verkopen en in plaats                                                 
van het te vernietigen aan de voedselbank leveren; 
- acties van kerken, scholen en clubs; 
- het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Nederland te Arnhem. 
 
De binnenkomende goederen kosten niets en worden, in de vorm van 
voedselpakketten, gratis verstrekt. De voedselbank hoeft geen winst te maken. De 
voedselbank heeft, naast voedsel, geld nodig voor de exploitatie. De kosten van een 
voedselbank bestaan onder andere uit de kosten van huur, elektra, gas, 
verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud vervoermiddelen, brandstof, 
wegenbelasting en reservering aanschaf nieuw vervoermiddel.  
 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.  
 
 
2. Klanten 
 
Per 1 januari 2018 ontvingen 109 klanten (309 monden) wekelijks een 
voedselpakket.  
Eind december 2018 ontvingen 100 klanten (290 monden) een voedselpakket. Het 
aantal klanten is met 9 gedaald, terwijl er in 2018 92 klanten zijn bijgekomen. Dat 
betekent dat er 101 klanten zijn uitgestroomd. Door tijdelijke ondersteuning door de 
voedselbank ontstond er weer financieel evenwicht in veel gezinnen en daardoor 
zelfstandigheid. 
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Aanmeldingen 
De aanmeldingen konden door klanten zelf of door hulpverleningsinstanties worden 
gedaan. Als aanmelding door een hulpverleningsinstantie plaatsvond en daarbij de 
volledige financiële gegevens werden overgelegd, kon direct worden vastgesteld of 
betrokkene in aanmerking kwam.  
 
Criteria 
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mocht men, na betaling van de 
vaste lasten, slechts een gering bedrag overhouden voor eten, drinken, persoonlijke 
verzorging, vervoer en kledingaankoop. Het basisbedrag bedroeg € 130,00 per 
maand en per persoon kwam daar € 85,00 bij. 
Voor een gezin van man, vrouw en twee kinderen, betekende dat totaal € 470,00. 
Dat was € 3,86 per dag per persoon. Deze criteria golden voor alle voedselbanken, 
die lid zijn van Voedselbanken Nederland.  
 
Aantal kinderen:  Alleenstaande:    Echtpaar:        

0             215          300 

1             300              385 

2             385                  470 

3              470                      555 

4              555                           640 

5             640             725 

Om de Voedselbankval te verzachten, kwamen klanten, die de voor betrokkene 
geldende leefnorm met minder dan 20% overschreden, tot 20 juni 2018 nog wel in 
aanmerking voor de kleine uitgifte. De kleine uitgifte hield in dat klanten wekelijks een 
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voedselpakket bestaande uit brood, zuivel, groente en vlees konden komen ophalen. 
Bij aanvragen en bij heronderzoeken waar geen bijzondere uitgaven waren, bleek dat na de 
nieuwe toegangsnormen vanaf 1 januari 2018 en waarbij er ook nog rekening mocht worden 
gehouden met meerdere aftrekposten, menigeen in aanmerking kwam voor de kleine uitgifte 
als er 20% bijgeteld mocht worden. Dat was niet de bedoeling, want dat kon betekenen dat 
vrijwel alle minima in aanmerking zouden komen voor de kleine uitgifte. Daarom is het 
percentage per 20 juni 2018 van 20% verlaagd naar 10% boven de voor betrokkene 
geldende leefnorm.  

Herbeoordelingen 
In 2018 hebben alle herbeoordelingen plaatsgevonden. Bij de herbeoordeling werd 
gekeken op basis van de actuele financiële gegevens of klanten nog in aanmerking 
kwamen voor een voedselpakket. 
 
Leveranciers 
In 2018 ontving de voedselbank goederen van de supermarkten Plus Elburg, Emté in 
Oldebroek, Aldi in Elburg en Wezep en de Jumbo Elburg en Epe. Het ging daarbij 
vooral om groente, vlees, zuivel en brood, die tegen de houdbaarheidsdatum 
aanzaten. Die producten vroren of koelden wij direct in en werden in gekoelde of 
bevroren toestand meegegeven in het voedselpakket.  
Brood kreeg de voedselbank wekelijks van Bakkerij Grootkarzijn te ’t Harde en tot het 
najaar van Bakkerij De Hoop te Hattemerbroek.  
Wekelijks kregen we groenten, vers van het land, van kwekerij Docter uit Elburg. 

Tweemaal per week haalden wij voor elke klant een aantal houdbare producten op 
bij het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Nederland te Arnhem. 
Maandelijks ontvingen wij brood (bolletjes) van bakker Schuld te Oldebroek. 
 
Inzamelingsacties  
De voedselbank ontving het gehele jaar producten van inzamelingsacties door onder 
andere scholen en kerken.  
De Gereformeerde kerk in Doornspijk zamelde wekelijks goederen in. 
De Hervormde kerk Elim te ’t Harde zamelde maandelijks producten voor ons in. 
Elk kwartaal ontvingen wij een aantal kratten met producten van de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt Het Noorderlicht uit Wezep.  
 

 Ingezameld op dankdag in Oldebroek. 
 
Op biddag hebben de CNS-scholen ’t Loo, de Regenboogschool en de 
Timotheüsschool in Oldebroek weer levensmiddelen voor ons ingezameld. De 
Hervormde en Gereformeerd kerk werkten daar ook aan mee. We ontvingen 65 
kratten met levensmiddelen. 
Rondom dankdag is er in Oldebroek in meerdere kerken en scholen voor ons 
ingezameld, dat bracht 70 kratten aan levensmiddelen en (persoonlijke) 
verzorgingsartikelen op. 
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Van de Hervormde Gemeente Elburg ontvingen we 29 kratten vol 
schoonmaakmiddelen. Van de Gereformeerde Kerk in Elburg kregen we ongeveer 
120 pakken koffie en een aantal pakjes thee en rijst van de Wereldwinkel. Van de 
Hersteld Hervormde Gemeente Wezep mochten we ongeveer twintig plastic zakken 
met goederen ontvangen.  

Halverwege 2018 ontvingen we meerdere kratten met pasta van de gehouden 
inzamelingsactie door de diaconie van de Gereformeerde Kruiskerk Wezep –
Hattemerbroek. Regelmatig werd de opbrengst van de kaartenactie overgemaakt. De 
actie wordt door dames uit deze kerk gehouden ten behoeve van de Voedselbank. 

In het najaar ontvingen wij van de diaconieën van Luctor Elburg/Oldebroek 12 kratten 
gevuld met pakken rijst en pasta.  
 
Ook van RK Hattem – Hattemerbroek werden weer dozen met goederen ontvangen. 
 
Ook in 2018 ontvingen wij tot 1 juni groenten en fruit uit de zogenaamde 
interventieregeling. De EEG heeft deze regeling in het leven geroepen nadat 
Rusland een boycot had ingesteld voor de invoer van deze producten, omdat 
Nederland meedoet aan de sancties aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne. 
De appels, peren, pruimen, wortelen en paprika’s waren zeer welkom in onze 
pakketten. 
Basisschool De Borchstee in Elburg deed ook mee met de fruitactie op school. Het 
bij hen overgebleven fruit mochten wij elke vrijdagmiddag ophalen. Tot juli 2018 deed 
ook een Basisschool uit Oldebroek mee aan de regeling. 
 

 Biologische koffie voor de DE-punten. 

In navolging van de Lions Club heeft de Voedselbank zelf een inzamelactie van DE-
waardepunten gehouden. Mensen konden in diverse supermarkten waardepunten 
van Douwe Egberts inleveren. Bij inlevering van die waardepunten bij Douwe 
Egberts, kreeg de Voedselbank daar 738 250 grams pakken koffie voor. De koffie 
was een waardevolle toevoeging voor onze voedselpakketten, omdat we nauwelijks 
koffie van leveranciers ontvingen. 

Van Stichting Kind Centrum Oldebroek mochten we veertien boodschappendozen in 
ontvangst nemen. Die dozen waren met de zegeltjes van de Plus bij elkaar 
gespaard. Van meerdere particulieren mochten wij ook boodschappendozen 
ontvangen. 
 
Supermarkt Albert Heijn Nunspeet hield een inzamelactie voor Paasproducten voor 
de klanten van de voedselbank. Vrijwillig(st)ers van de voedselbank vroegen het 
winkelend publiek één of meerdere producten extra te kopen en deze vervolgens te 
schenken aan de voedselbank. De mensen kochten gul, zodat de klanten van de 
Voedselbank ook iets lekkers met de Pasen te eten en drinken hadden. 
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Van de stichting Oranje Comité Wezep ontvingen we voor de kinderen uit de kern 
Wezep elektrische lampionstokken en bonnen, die ze konden gebruiken op  
Koningsdag in Wezep.  

 Ingezamelde goederen door BSO De Wereldweide. 

De buitenschoolse - en peuteropvang binnen BSO De Wereldweide in Wezep heeft 
een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank. Wij mochten een aantal 
producten ontvangen, die zijn meegegeven in de voedselpakketten van de klanten uit 
Wezep. 

Supermarkt Plus De Vrijheid in Elburg hield wederom een actie om Kerstproducten 
voor de klanten van de voedselbank in te zamelen. De actie was een groot succes. 
Bij alle klanten konden we aan de wekelijkse voedselpakketten veel lekkere 
kerstproducten toevoegen.  

Van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ’t Harde ontvingen we voor alle klanten 
kerststollen. 

De Maranathakerk ’t Harde heeft net als de voorgaande jaren, kerstpakketten voor 
de klanten uit ’t Harde geschonken. 

Via het Distributiecentrum Arnhem ontvingen we voor al onze klanten van de 
Landelijk gehouden inzamelingsactie door de landelijke leveranciers, Unilever, 
Jumbo, Shell, Dr. Oetker, NIBC, Downstream en Upfield een mooi kerstpakket. 

Voorts werden incidenteel nog producten, waaronder veel kerstpakketten, ontvangen 
van particulieren en instellingen.                                                                                              
 
De gezamenlijke kerken in Wezep vierden Samen Kerst. De klanten in Wezep 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan een Kerstbrunch in Restaurant 
Coelenhage in Wezep. 
 
De gezinnen, die gebruikmaakten van de Voedselbank werden door het Nuborgh 
College Oostenlicht uitgenodigd voor een gezellige en mooie (kerst)middag/avond.  
Daar konden zij onder andere genieten van een voorstelling gegeven door de 
Zandprinses.  
 
De kinderen van de klanten die op de basisschool zitten, kregen met hun verjaardag 
een verjaardagbox, die wij van de Stichting Jarige Job ontvingen. In die 
verjaardagbox zaten slingers, ballonnen, feestbordjes en bekertjes, een cadeau en 
een klein cadeautje (dit kon eventueel door een broertje of zusje worden gegeven) 
traktatie voor de klas op school, iets lekkers voor de meesters en juffen op school, 
ranja, cakeglazuur, strooisel om een feesttaartje te maken, lekkere dingetjes en 
snoepjes en soms chips, knakworstjes, harde worst of iets dergelijks (ligt eraan wat 
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zij geleverd kregen) voor thuis. Kortom, alles wat er nodig was om een verjaardag tot 
een feestje te kunnen maken. De kinderen hoefden zich dan ook niet ziek te melden 
op school, omdat ze nu wel konden trakteren! 
Jarige Job heeft vanaf februari 2018 de leeftijdsgrens uitgebreid, daardoor ontvingen 
alle kinderen van 0 tot en met 18 jaar een verjaardagbox, zodat alle verjaardagen 
van de kinderen gevierd konden worden. 
 
Het bestuur van Voedselbank Elburg-Oldebroek heeft voor alle kinderen in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar de schoolspullenpas aangevraagd bij Stichting Armoedefonds en 
toegekend gekregen. Met de schoolspullenpas kon voor 50 euro aan schoolspullen 
worden gekocht bij de deelnemende winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn, 
Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.  

  De Sinterklaascadeautjes. 

Alle 106 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar kregen een cadeautje met 
Sinterklaas. Kinderen van 0 t/m 3 jaar mochten een cadeautje ter waarde van  
€ 15,00 uitzoeken en kinderen van 4 t/m 12 jaar ter waarde van € 25,00.  
Deze actie werd mogelijk gemaakt door de geschonken opbrengst van de 
Kinderkledingbeurs uit Oldebroek en een bijdrage van Stichting Armoedefonds en de 
royale korting, die Top1Toys Elburg gaf.  
 
Via Stichting Leergeld Oldebroek kregen wij waardebonnen ter waarde van twintig 
euro, te besteden bij Bol.Com, die zijn verdeeld aan de kinderen van 9 tot 18 jaar. De 
kinderen kregen de bon, mooi ingepakt, gelijktijdig met de andere 
Sinterklaascadeaus mee. De ouders hadden dit natuurlijk helemaal niet verwacht en 
wij kregen daar dan ook ontzettend leuke reacties over. De ouders zijn trouwens elk 
jaar enthousiast over de Sinterklaasactie, omdat zij blij waren dat ze weer Sinterklaas 
hadden kunnen vieren met hun kind(eren). 
 
Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar zijn via de voedselbank uitgenodigd 
voor het Sinterklaasfeest in Restaurant De Haas in Elburg. Stichting Wiel had dit 
feest samen met een Sinterklaascommissie georganiseerd. Veel kinderen samen 
met hun ouders hebben een gezellige middag met Sinterklaas en Pieten gehad. Aan 
het eind van de middag kregen de kinderen ook nog een cadeautje mee naar huis. 

Net voor de zomervakantie hebben we aan kinderen uit de Gemeente Oldebroek in 
de leeftijd van 0 t/m 12 jaar (tweedehands) speelgoed meegegeven. Dit speelgoed is 
door de Speelgoedbank Elburg geschonken, omdat er in de gemeente Oldebroek 
geen speelgoedbank is.  
 
Uitgiften. 
Klanten uit Elburg en Doornspijk konden elke vrijdag tussen 16.00 uur tot 17.00 uur 
hun pakket afhalen bij het uitgiftepunt aan ’t Straatje 6 te Elburg.  
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’s Middags om 13.30 uur begonnen de inpakkers het voedsel over de pakketten die 
bestemd waren voor Elburg en ’t Harde, te verdelen. Er zijn vier soorten pakketten: 
pakket 1 voor alleenstaanden, pakket 2 voor twee personen, pakket 3 voor gezinnen 
van drie en vier personen en pakket 4 voor gezinnen van vijf en meer personen. Bij 
klanten, die hun pakket niet zelf konden afhalen, werd het thuisbezorgd.  
 
Klanten uit de woonkern ’t Harde konden elke vrijdag tussen 16.30 uur en 17.00 uur 
hun pakket afhalen bij het uitgiftepunt in de Maranathakerk aan de Dennenweg te ’t 
Harde. 
 
Klanten uit de woonkern Wezep, Hattemerbroek en ’t Loo konden elke dinsdag van 
16.30 uur tot 17.00 uur hun voedselpakket afhalen bij het uitgiftepunt in de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Mariënrade 1 te Wezep. ‘s Middags om 
13.15 uur begonnen de inpakkers bij de voedselbank het voedsel over de pakketten 
te verdelen. Eerst werden de pakketten voor Oldebroek samengesteld. Terwijl die 
pakketten in Oldebroek thuis werden bezorgd, werden de pakketten voor de uitgifte 
in Wezep samengesteld. Om 16.00 uur werden de pakketten met de koelbus naar 
het uitgiftepunt in Wezep gebracht. 
 
Op maandagochtend en zaterdagochtend was er een extra, zogenaamd kleine, uitgifte. 
Klanten uit Elburg en ’t Harde konden op maandagochtend van 10.00 uur tot 10.30 uur 
brood, vlees, groente en zuivel ophalen. Op zaterdagochtend om 8.45 uur konden 
klanten genoemde producten ophalen op de parkeerplaats van de Noorderlicht te 
Wezep. De ervaring leert dat vooral meerpersoonshuishoudens hier gebruik van maken.  

 
3. Gebouw, inventaris en transport 
 
Vanaf de start maakt de Voedselbank gebruik van een deel van het gebouw aan ‘t 
Straatje 6 te Elburg. In dit gebouw werden de goederen gesorteerd, opgeruimd, 
opgeslagen en over de pakketten verdeeld.  
De inventaris bestond uit geschonken stellingen en een prachtige geschonken koel- 
en vriescel. Omdat de koelcel te klein bleek, heeft de Voedselbank uit eigen 
middelen medio april 2018 een nieuwe grotere koelcel aangeschaft.   

 De nieuwe koelcel.                                                              

Voor het vervoer maakt de Voedselbank gebruik van de eind 2015 nieuw gekochte 
Mercedes Benz koelauto. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door de 
bijdragen van de Rotary Club, Het Rabofonds van Rabobank Noord Veluwe, de 
organisatie van voetbaltoernooi de Veluwecup, Prins Bouw uit ’t Harde, Will2Sustain 
te Oldebroek, Citybar Elburg, Voetbalvereniging ESC en Stichting De Zevende 
Bazuin. Ook van particulieren ontvingen we bijdragen voor de aanschaf van de 
koelauto.  
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Boven de sorteertafels hangen verwarmingselementen aan het plafond, die wij in 
2015 gesponsord hebben gekregen, waardoor het op die plaatsen een beetje kon 
worden verwarmd. 
 
Voor de distributie en uitgifte van goederen werd gebruikgemaakt van vouwkratten 
en koelboxen. 
 

 De koelboxen. 
 
Voor het schoonmaken van de locatie aan ’t Straatje konden we gebruikmaken van 
een elektrische schrobmachine, dankzij een eerder verkregen subsidie van het 
Oranjefonds. 
 
Een anonieme schenker heeft ons in 2017 drie palletheffers geschonken, waarvan 
één die opgekrikt kan worden tot ongeveer 1.60 meter. Hiermee konden wij 
goederen, die op pallets staan uit onze koelauto tillen. De goederen die we in 
Arnhem haalden stonden op pallets. Die pallets, konden we er nu uitliften. Dat 
scheelde aanmerkelijk in het werk, want eerder moesten alle goederen in dozen en 
in kratten in Arnhem in de auto worden geplaatst en in Elburg er weer worden 
uitgehaald.  

 
4. Organisatie 
 
De voedselbank Elburg-Oldebroek is een zelfstandige stichting en als zodanig per 
16 april 2012 ingeschreven in het register van de KvK onder nummer: 55140394.        
De voedselbank Elburg-Oldebroek is via een aansluitovereenkomst lid van de 
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze overkoepelende organisatie 
ondersteunt op diverse gebieden de aangesloten lokale voedselbanken. Zij stelde 
onder andere de criteria van toelating op. Ook beheerde zij de middelen die door 
landelijke activiteiten voor de lokale voedselbanken waren bestemd. Landelijk zijn de 
voedselverwervers steeds succesvoller, waardoor er meer goederen bij de 
voedselbanken terechtkomen.  
 
 
Voedselveiligheid 
Sinds maart 2014 is onze voedselbank HACCP gecertificeerd. Dit houdt in dat wij als 
voedselbank ons houden aan de voorschriften die de wet voorschrijft. Jaarlijks 
volgden er onaangekondigde inspecties, waarna we opnieuw werden gecertificeerd. 
Deze onaangekondigde controle door de Houwersgroep als geaccrediteerde partij 
namens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) kwam er inderdaad in 
de warme augustusmaand 2018. Bij deze inspectie werd een lichte 
temperatuuroverschrijding vastgesteld. Desondanks haalde de voedselbank een 
totaal score van 95 punten op de te behalen 100 punten. Na getroffen maatregelen 
mocht de voedselbank het nieuwe HACCP certificaat ontvangen. 
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Vrijwilligers 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. In januari werkten er 90 vrijwilligers 
en per 31 december was het aantal vrijwilligers toegenomen tot 95 personen. Er zijn 
wel meerdere wisselingen geweest. Veelal door ziekte of door het vinden van betaald 
werk, moesten vrijwilligers afhaken. 
 
Bestuursleden zijn ook als vrijwilligers te beschouwen, want naast het besturen 
worden ook de handen uit de mouwen gestoken. De vrijwilligers en bestuursleden 
zijn onbezoldigd en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
De Stichting maakt ten behoeve van de vrijwilligers gebruik van de 
vrijwilligersverzekering van de Gemeente Elburg. Dit betreft een secundaire 
verzekering. De Vereniging Voedselbanken Nederland heeft ook enkele 
verzekeringen gesloten voor de aangesloten voedselbanken. 
 
Het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor de gemotiveerde wijze waarop zij 
zich inzetten voor de voedselbank. Als waardering daarvoor werd de jaarlijkse 
vrijwilligersavond gehouden, waarvoor 80 vrijwilligers inclusief partners zich 
aanmelden, maar door de griepgolf er uiteindelijk maar 65 deelnamen.  
 
In december ontvingen alle vrijwilligers een bescheiden kerstpakket. 
 

 
 

Bestuur  
Het bestuur van de stichting bestond uit: 
Henk de Groot, voorzitter:                                  Algehele leiding en vrijwilligers. 
Arie Jan van Oort, secretaris tot 12 maart 2018:  Voeren van het secretariaat. 
Anneke Wegh, secretaris vanaf 12 maart 2018: Voeren van het secretariaat. 
                                                                                     Activiteiten/Sinterklaasactie.                                                                                          
Wim Gerards, penningmeester:                                  Financieel beheer. 
Anneke Wegh, lid tot 12 maart 2018:   Activiteiten/Sinterklaasactie. 
Johan Jobse, lid:                                    Voedselveiligheid. 
Henk van Os, lid                                   Beheer administratie en intake. 
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 Het HACCP-certificaat. 
 
Om het HACCP-certificaat te behouden, was continue inzet en aandacht en het 
blijven motiveren van de vrijwilligers noodzakelijk.                                                                                          
Daarnaast diende er telkens een ‘Kwartaalrapportage interne controle’ opgesteld en 
gezonden te worden aan de afdeling ‘Voedselveiligheid’ van de Voedselbanken 
Nederland. Ook dit betekende dat het zaak was de vinger aan de pols te houden en 
zijn er, tijdens niet van tevoren aangekondigde bezoeken, intern controles gedaan op 
de voedselbank en tijdens uitgifte op locatie. Om op die manier zeker te stellen dat er 
daadwerkelijk volgens de regels werd gewerkt en dat de daarbij behorende 
voorschriften werden gerespecteerd. Immers, een externe controlerende instantie 
kon ook komen, zonder dit vooraf te hebben aangekondigd.  

Het bestuur heeft zich onder andere beziggehouden met het aantrekken van 
vrijwilligers, bekendheid geven aan het bestaan van de voedselbank door middel van 
perspublicaties, het aanschrijven van maatschappelijke organisaties, kerken, ideële 
organisaties en serviceclubs.  

Presentaties zijn er gehouden bij kerken, scholen en lokale omroepen. Diverse 
groepen werden bij de voedselbank ontvangen. Individuele scholieren kwamen er 
soms samen met hun klas om hun spreekbeurt levendiger te maken. 

Het bestuur heeft potentiële kandidaten voor de Club van 50 aangeschreven. De 
leden van de Club van 50 machtigden de voedselbank om jaarlijks minimaal 50 euro 
van hun bankrekening af te schrijven. Eind 2018 waren 66 mensen lid van de Club 
van 50.  

Leiding 
Bij bestuurslid Henk van Os komen de telefoontjes, de mails en de aanvragen 
binnen. Hij draagt zorg voor de verdere afwikkeling hiervan en stuurt de 
administratieve processen aan. Hij beheert het klantenbestand en verstrekt wekelijks 
de lijsten van de klanten, die voor een voedselpakket in aanmerking komen.  
De voorzitter stuurt het operationele gedeelte aan, waarbij op onderdelen 
verantwoordelijkheden gelegd zijn bij bepaalde vrijwilligers, zoals bij logistiek en 
schoonmaakdienst.  
De bewaking van voedselveiligheid, hygiëne en certificering ligt in handen van 
bestuurslid Johan Jobse. 
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PR & Website  
De voedselbank beschikte over een website onder de naam: 
www.voedselbankelburgoldebroek.nl  
De website werd door twee vrijwilligers bijgehouden.  
 
Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie probeerde door activiteiten te houden, geld te genereren 
voor de exploitatiekosten van de voedselbank en anderzijds om het publiek bekend 
te maken met het bestaan van de voedselbank in hun gemeente. 
 

 De activiteitencommissie op een markt. 
 
De activiteitencommissie heeft deelgenomen aan de volgende markten: Paasmarkt 
Doornspijk, Sfeermarkt Oostendorp, Boerenmarkt Doornspijk, Schapenmarkt 
Oldebroek, Bottermarkt Elburg en Kerstmarkt te Wezep. Op alle markten werd een 
enveloppenactie gehouden. De prijsjes, die er te winnen waren, waren voornamelijk 
door de plaatselijke middenstand gesponsord. Bij de enveloppenactie konden 
mensen een enveloppe van de lijn trekken. Als in de enveloppe een nummertje zat, 
hadden ze het prijs(je) gewonnen dat op het artikel met hetzelfde nummertje stond 
vermeld. 
Tevens werden de door Mieke’s Sieraderie gesponsorde armbandjes verkocht. Ook 
werd op elke markt een passieve donateurswerfactie gehouden. 
 
Het gehele jaar 2018 ontving de voedselbank maandelijks € 30,00 korting op de 
brandstof voor de koelauto van Shell Van de Vegte op ’t Harde. 
 
Bij Supermarkt De Boni ’t Harde, Elburg en Wezep, Deen ’t Harde, De Plus en 
Jumbo in Elburg en de Emté in Oldebroek mocht de activiteitencommissie 
statiegeldbonnetjes inzamelen. Bij De Spar in Doornspijk stond een collectebus voor 
de voedselbank bij de kassa. 
Van het geld en van de ingezamelde statiegeldbonnetjes werd melk gekocht om in 
de voedselpakketten te doen. 
 
Vanaf maart 2015 heeft de activiteitencommissie bij vijftien Horecagelegenheden in 
de Gemeente Elburg collectebusjes geplaatst met als thema: Iedereen aan tafel. Ook 
stonden er collectebusjes bij Gemak shop Van Doorn in Elburg en Zwemmer Art 
Supply Elburg. Jammer is wel dat we nog maar twaalf collectebusjes over hebben, 
omdat bij drie horecagelegenheden in de loop der jaren, het collectebusje was 
gestolen. Bij niet alle horecagelegenheden leverden de collectebusjes resultaat op, 
zodat daar geen collectebusjes meer staan. In het jaar 2018 stonden de busjes nog 
bij negen horecagelegenheden. Deze collectebusjes hebben na aftrek van de 
aanschafkosten al een positief resultaat van € 1.520,95 opgeleverd.  Winkelier Cozijn 
van de Pol in Elburg had zelf vanaf 2016 een busje op de toonbank gezet. Tegen 
betaling van 10 cent konden klanten een plastic zakje kopen. In 2018 eindigde deze 
actie vanwege beëindiging van het bedrijf.  

http://www.voedselbankelburgoldebroek.nl/
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Intake 
Vier intakers beoordeelden de binnenkomende aanvragen. Zij gingen op huisbezoek 
bij de aanvragers om met hen de financiële situatie door te nemen. Zij bepaalden 
namens het bestuur de periode waarin een aanvrager in aanmerking kwam voor een 
voedselpakket. Na het bereiken van de vastgestelde periode kon de klant een 
verlenging aanvragen tot een totaal van maximaal drie jaar. Bij een aanvraag tot 
verlenging, hielden de intakers herbeoordelingsgesprekken met de klanten om te 
beoordelen of de klanten nog in aanmerking kwamen voor een voedselpakket.  
 
In bijzondere gevallen, te beoordelen door het bestuur aan de hand van de 
rapportages van de intakers, kon deze drie jaar worden overschreden.  
 
Transport 
Twee chauffeurs gingen iedere morgen naar zes supermarkten om daar de goederen 
op te halen.  
 

 Transport van binnenkomende goederen van de supermarkten. 
 
Tot aan de sluiting van Bakkerij De Hoop werd ’s maandags ingevroren brood 
gehaald in Hattemmerbroek en op vrijdagmorgen op ’t Harde bij bakker Grootkarzijn. 

 
Twee chauffeurs halen op maandagmiddag bij het Regionaal Distributiecentrum in 
Arnhem goederen, voornamelijk koelproducten op. 
 
Op dinsdagmiddag werden de voedselpakketten bezorgd bij klanten in Oldebroek en 
later op de middag werden de voedselpakken naar Wezep gebracht voor uitgifte 
daar.  
 
Op donderdagmiddag gingen twee chauffeurs naar het Regionaal Distributiecentrum 
in Arnhem om daar voor elke klant tussen de twintig en vijfentwintig producten te 
halen.  
 
Op vrijdagmiddag brachten de chauffeurs een paar klanten in Elburg het 
voedselpakket en brachten zij de voedselpakketten naar het uitgiftepunt op ’t Harde.  
 
Op zaterdagochtend reden de chauffeurs met de spullen, die ze bij de supermarkten 
hadden opgehaald, direct naar Wezep voor de kleine uitgifte.  
 
Daarnaast waren er meerdere incidentele ritten, zoals naar de voedselbank Kampen, 
waar we vaak groenten van kregen en hen producten brachten, waarvan wij teveel 
hadden.  
 
Ook naar de voedselbank Dronten werd meerdere keren in verband met ruilhandel 
gereden. 
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Ook werd er incidenteel gereden naar bijvoorbeeld scholen, waar voor de 
voedselbank was ingezameld. 
 
 
 
Sorteren en opruimen  
Van maandag- tot en met zaterdagmorgen waren er telkens drie vrijwilligers, die de 
binnenkomende goederen ontvingen, sorteerden en opruimden. Op 
woensdagmorgen was er dan ook een schoonmaakteam. Dat team zorgde ervoor 
dat alle kratten en koelboxen gereinigd werden, de vloeren werden geschrobd en de 
voedselbank goed werd schoongehouden. 
 
Samenstellen pakketten 
Onze samensteller van de voedselpakketten bekeek op maandag- en 
donderdagmiddag wat er uitgegeven kon worden en stelde daarvoor lijsten op. De 
goederen die op uit Arnhem komen worden uitgegeven en daarnaast een aantal uit 
eigen voorraad. 
 

  Klaarmaken van de voedselpakketten. 
 
Vijf vrijwilligers zorgden op dinsdagmiddag voor het vullen van de kratten en de 
koelboxen en de uitgifte van de voedselpakketten bij het uitgiftepunt te Wezep en 
bezorging in Oldebroek.  
Tien vrijwilligers deden dat op vrijdagmiddag voor het uitgiftepunt in Elburg. Tevens 
maakten zij de voedselpakketten klaar voor het uitgiftepunt ’t Harde.  
Zes vrijwilligers verzorgden het uitgiftepunt ’t Harde op vrijdagmiddag. 
Zes vrijwilligers zorgden voor de kleine uitgifte op maandagmorgen in Elburg en in 
Wezep waren daarvoor op zaterdagmorgen vijf vrijwilligers beschikbaar. 
 
 
5. Financiën 
 
Het jaar werd afgesloten met een negatief resultaat van € 5.098,00. Voor uitgebreide 
cijfers verwijzen wij u graag naar onze jaarrekening 2018 op de website. 
Gelukkig zijn er velen in de beide gemeenten die de voedselbank een warm hart 
toedragen en maandelijks, per kwartaal of incidenteel een bedrag overmaken. De 
meeste kerken in het verzorgingsgebied houden collectes en ondersteunen de 
voedselbank in belangrijke mate. Ook de bijdragen van de leden van de Club van 
Vijftig zijn belangrijk. Gelukkig subsidiëren beide gemeenten ons met een bedrag van 
€ 5.000,00. Om de Voedselbank in stand te houden, zullen we die subsidies blijvend 
nodig hebben. De eigen activiteitencommissie wist het mooie bedrag van  
€ 4.500,00 bijeen te brengen.  
 
Onze Voedselbank had zich ingeschreven op de goede doelen actie “ING helpt 
Nederland vooruit” van de ING- Bank en werd uitverkozen om mee te dingen naar 
één van de bedragen die ING hiervoor beschikbaar had gesteld. ING had Nederland 
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verdeeld in 52 deelgebieden. Per deelgebied werden er vijf organisaties 
geselecteerd. Heel Nederland kon per e-mailadres éénmaal op de gekozen 
initiatieven stemmen. Voedselbank Elburg - Oldebroek werd vierde en mocht 1500 
euro van de ING-Bank in ontvangst nemen.   

 Happietaria van Ad Fontes in de tuin van het museum. 

De jongerengroep Ad Fontes heeft de voedselbank ondersteund door een 
happietaria onder de naam Hap Fontes te organiseren. Aan tweehonderd gasten 
werd een heerlijk drie-gangen-diner opgediend. De opbrengst bedroeg het 
fantastische bedrag van € 3.550,00. 
 
Baten:  

Giften zakelijk    € 11.346,00 

Giften kerkgenootschappen  € 11.191,00 

Giften particulieren    €   2.686,00 

Opbrengst acties    € 10.777,00 

Landelijke Bijdrage    €   1.258,00 

Donateurs     €   1.000,00 

Subsidies     € 10.000,00 

Club van Vijftig    €   3.606,00 

Rente      €          9,00  € 51.873,00 

 

Lasten: 

Huisvestingskosten    € 13.508,00 

Exploitatiekosten    €   1.228,00 

Autokosten     € 17.092,00 

Representatie/vrijwilligerskosten  €   3.737,00 

Administratiekosten    €   1.507,00 

Verkoopkosten    €      180,00 

Algemene kosten    €   6.263,00 

Afschrijvingen    € 13.456,00  €  56.971,00 

Resultaat        €  - 5.098,00 

         ========== 

Het negatieve resultaat is vooral het gevolg van een dotatie van € 4.000,00 voor de 

exploitatiekosten. Hiervoor is al enige jaren een bedrag van € 48.000,00 opgenomen, 

maar nu in overeenstemming gebracht met de begroting en de werkelijke uitgaven 

van de laatste jaren. 

 

Het Jaarverslag 2018 is vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2019 door het 
bestuur van de Stichting Voedselbank Elburg – Oldebroek. 


