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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 2020 ontvingen 113 klanten (307 monden) wekelijks een
voedselpakket.
Eind december 2020 ontvingen 93 klanten (266 monden) een voedselpakket. Het
aantal klanten is met 20 afgenomen, terwijl er in 2020 83 klanten zijn bijgekomen.
Dat betekent dat er 103 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 € 135,00 per
maand en per persoon kwam daar € 95,00 bij.
Voor een gezin van man, vrouw en twee kinderen, betekende dat totaal € 495,00.
Dat was € 4,06 per dag per persoon. Deze criteria golden voor alle voedselbanken,
die lid zijn van Voedselbanken Nederland.
Aantal kinderen:
0
1
2
3

Alleenstaande:
230
325
420
515

Echtpaar:
325
420
515
610

Om de Voedselbankval te verzachten, kwamen klanten, die de voor betrokkene
geldende leefnorm met minder dan 10% overschreden nog wel in aanmerking voor
de kleine uitgifte. De kleine uitgifte hield in dat klanten wekelijks een voedselpakket
bestaande uit brood, zuivel, groente en vlees konden komen ophalen. Doordat
supermarkten, onder andere de Jumbo, verspilling van voedsel willen tegengaan en
producten waarvan de houdbaarheidsdatum nadert, met korting aan hun klanten
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gingen verkopen, ontvingen wij veel minder vlees en andere versproducten. Daarom
heeft het bestuur met pijn in het hart moeten besluiten om per 1 oktober 2020 de
kleine uitgifte te laten vervallen.
Herbeoordelingen
In 2020 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 2020 ontving de voedselbank goederen van de supermarkten Plus Elburg,
Emté/Coöp Oldebroek, Aldi Elburg, Wezep en Nunspeet, 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. Ook bij
bakker Schuld in Oldebroek konden we regelmatig brood halen, vooral bolletjes.
Wekelijks haalden we goederen bij de Xenos in Nunspeet en groente bij kwekerij
Docter in Elburg.
Vanaf het najaar voorzag een particulier ons van groente en fruit. Van zijn eigen veld
kregen we wekelijks prei en boerenkool. Hij zorgde ook voor aardappelen, uien,
pompoenen, die hij bij boeren in de polder ophaalde. Bij een kweker in Heerde kon
hij om de week tomaten en komkommers voor onze klanten halen.
Tweemaal per week haalden wij voor elke klant een aantal houdbare producten op
bij het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Nederland te Arnhem.
Regelmatig konden we een partijtje aardappelen halen bij een aardappelhandelaar in
Dronten.
Inzamelingsacties
Door de coronacrises kwamen de traditionele wekelijkse, maandelijkse en
kwartaalinzamelingen bij de diverse kerken grotendeels te vervallen.

Resultaat van een inzameling.
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 55
kratten met levensmiddelen.
Rondom dankdag werd er in Oldebroek door genoemde scholen weer voor ons
ingezameld, dat bracht boven onze verwachting een groot aantal kratten vol
levensmiddelen en (persoonlijke) verzorgingsartikelen op.
Ook de Gereformeerde Kerk in Elburg zamelde rondom bid- en dankdag
wereldwinkelproducten voor ons in.
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Daarnaast ontvingen wij van Luctor Elburg/Oldebroek meerdere kratten met
houdbare producten.
De Gereformeerde kerk in Doornspijk en de Maranathakerk in ’t Harde bezorgden
ons goederen.
Dit jaar zijn er door de Hervormde Gemeente in Elburg geen goederen ingezameld,
maar zij hebben een collecte voor ons gehouden, zodat wij van dat geld zelf
producten voor onze klanten konden kopen.
Van Supermarkt De Plus in Wezep mochten we maar liefst honderd
boodschappendozen ontvangen. Twintig daarvan waren door de klanten van de
Plus voor de Voedselbank gespaard.

Plus boodschappendozen.

Van de Pauluskerk in Wezep ontvingen wij vierendertig Plus-boodschappendozen en
van de Gereformeerde Kruiskerk in Wezep kregen wij achttien Plusboodschappendozen.
Ook mochten wij van de Hervormde Vredeskerk Wezep/Hoeksteen Hattemerbroek
zevenentwintig boodschappendozen van de Plus ontvangen en zes
boodschappendozen van de Boni.
Van Stichting Kindcentrum Oldebroek te Wezep mochten we vijfentwintig Plusboodschappendozen en zeven Boni-boodschappendozen in ontvangst nemen. Die
dozen waren met de zegeltjes van genoemde supermarkten bij elkaar gespaard. Van
meerdere particulieren mochten wij ook nog boodschappendozen ontvangen.
Een aantal dames van de Gereformeerde Kruiskerk Wezep verkopen eigen
gemaakte kaarten ten behoeve van de Voedselbank en regelmatig werd de
opbrengst van de kaartenactie overgemaakt.
De inzamelingsactie van Nuborgh College Oostenlicht leverde twintig bananendozen
vol met levensmiddelen en één bananendoos met verzorgingsmiddelen op.
Van Daltonschool Jeanne d'Arc ’t Harde hebben we meerdere groenten en zes
kratten met goederen van de door hen gehouden inzamelingsactie ontvangen.
Basisschool De Borchstee in Elburg deed mee met de fruitactie op school. Het bij
hen overgebleven fruit mochten wij elke vrijdagmiddag ophalen.
De Lions Club Elburg - Oldebroek heeft voor de Voedselbank een inzamelactie van
Douwe Egberts-waardepunten gehouden.
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Lionsclub overhandigt de koffie.
Mensen konden in diverse supermarkten waardepunten van Douwe Egberts
inleveren. Bij inlevering van die waardepunten (831.243 ) bij Douwe Egberts, kreeg
de Voedselbank daar 1736 250-grams pakken koffie voor. De koffie was een
waardevolle toevoeging voor onze voedselpakketten, omdat we nauwelijks koffie van
leveranciers ontvingen.
Een moeder met haar dochter uit Elburg heeft voor alle klanten en hun kinderen
met plezier een Paasverrassing gemaakt. De Paasverrassing werd door de
klanten erg gewaardeerd.

Paasattenties.
De winkelactie “geen enkel kind zou met een lege maag of broodtrommel naar school
moeten gaan” van Albert Heijn Nunspeet, leverde vier kratten vol met
ontbijtproducten op.
Bij Supermarkt Plus De Vrijheid in Elburg konden we dit jaar in verband met de
coronacrisis niet onze traditionele Kerstinzamelingsactie houden. Daarvoor in de
plaats hielden we in oktober een onbemensde winkelactie. Het winkelend publiek bij
de Plus kon een kaartje of kaartjes pakken met daarop een product afgebeeld en die
laten scannen (afrekenen) bij de kassa. Er kon variërend worden gekozen van
beschuit voor € 0,35 tot een totaalpakket van alle zes de producten voor € 4,99.
Dit was, zeker door de medewerking van de caissières, een groot succes. Klanten
kochten maar liefst voor bijna € 4.800,00 aan producten. Die producten mochten we
op afroep bij de Plus De Vrijheid afhalen.
In december werd de winkelactie bij Plus De Vrijheid herhaald. Dat leverde ruim
€ 3.000,00 aan producten op.
In december mochten we een soortgelijke winkelactie houden bij Plus Ten Hove in
Wezep. Daar kochten de klanten voor bijna € 3.000,00 aan producten.
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Cadeaukaarten Postcodeloterij.
Onze oproep via de media om de waardevolle cadeaukaarten van de Postcodeloterij
ter waarde van € 12,50 te besteden bij Albert Heijn, niet verloren te laten gaan en te
doneren aan de Voedselbank, leverde het grote aantal van 440 kaarten op.
De kaarten zijn bij Albert Heijn Nunspeet ingeleverd en daar konden wij voor 5500
euro aan lang houdbare voedingsmiddelen voor kopen.
Voor iets extra’s met de kerst voor klanten van de Voedselbank mochten op alle vijf
de locaties van Slagerij Van de Weg in december collectebusjes op de toonbank
staan. De klanten doneerden gul, er zat ruim 500 euro in de busjes. Slagerij Van de
Weg sponsorde bovendien voor elke klant een kipschnitzel.
De Maranathakerk ’t Harde heeft net als de voorgaande jaren, kerstpakketten voor
alle klanten op ’t Harde geschonken.
Via het Distributiecentrum Arnhem ontvingen we voor al onze klanten weer een mooi
kerstpakket van de inzamelingsactie door de landelijke leveranciers, Unilever, Bid
food en Riedel.
Een onwaarschijnlijke hoeveelheid organisaties kwamen in december voor de
voedselbanken in actie. Onder andere plukbroden van de Aldi, kerstontbijtjes van
Lidl, extra koffie van Douwe Egberts, een veiling van H&M, een 5*5*5 challenge bij
Deloitte, blikken soep van de Unox Nieuwjaarsduik, Picnic en Hello Fresh verzorgden
online acties. Voor elke verkochte kersstol doneerde Albert Heijn één euro aan hun
drie maatschappelijke partners Het Rode Kruis, de Linda Foundation en de
voedselbanken.
De Radio 538-dj’s gingen leuke, gekke, bizarre en grappige uitdagingen aan om
zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbank. Luisteraars konden ook een
bod uitbrengen om hun favoriete plaat op de radio te krijgen.

Ontvangen kerstpakketten van een bedrijf.
Van meerdere bedrijven/instellingen ontvingen we (een groot aantal) kerstpakketten.
Voorts werden incidenteel nog producten ontvangen van particulieren. Ook kregen
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we van een gulle gever, die anoniem wil blijven, voor alle klanten in de gemeente
Oldebroek een kiprollade.
Gedurende het hele jaar gaven wij allerlei uitnodigingen van diverse instanties door
aan de klanten, onder andere deelname aan de Pop-up Camping Elburg, gratis
paardrijlessen en uitnodigingen voor etentjes bij mensen thuis.
Kinderen van de klanten in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, 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 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!
Voor kinderen, die het Voortgezet Onderwijs bezochten, hebben we via Stichting
Vrienden van de Voedselbank Elburg-Oldebroek, schoolspullenpassen van Stichting
Armoedefonds ontvangen. Met de schoolspullenpas kon voor 50 euro aan
schoolspullen worden gekocht bij de deelnemende winkels van de Hema, Bruna,
Albert Heijn schoolcampus, Bristol, Primera, Top1Toys, Perry Sport en Aktie Sport.
Deze schoolspullenpas werd door de leerlingen en hun ouders erg gewaardeerd,
omdat zij met de schoolspullenpas in staat werden gesteld om de benodigde
schoolspullen aan te schaffen en niet uit de toon vielen bij de medescholieren.
De kinderen in de leeftijd van de basisschool (4 t/m 12 jaar) hebben via Stichting
Vrienden van de Voedselbank Elburg-Oldebroek van het Nationaal Fonds Kinderhulp
een Zomerpretpakket in de vorm van een sporttas met inhoud, ontvangen. Jongeren
van 13 tot 18 jaar ontvingen een sportrugzak met inhoud van Kinderhulp. In de
sporttas/sportrugzak zaten onder andere bioscoopbonnen, een waardebon van 35
euro te verzilveren bij de V&D Webshop en een tegoedkaart van 15 euro van de
Jumbo.

De Sinterklaascadeautjes.
Met behulp van Stichting Vrienden van de Voedselbank Elburg - Oldebroek konden
alle 75 kinderen (uit 41 gezinnen) in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar een cadeautje
krijgen 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 Stichting Armoedefonds en de royale korting,
die Top1Toys Elburg gaf.

8

Van het Nationaal Fonds Kinderhulp kregen we voor alle kinderen van 0 t/m 17 jaar,
cadeaucodes ter waarde van 20 euro, die bij de V&D Webshop konden worden
verzilverd.
De ouders zijn elk jaar weer enthousiast over de Sinterklaasactie, omdat zij blij waren
dat ze weer Sinterklaas hadden kunnen vieren met hun kind(eren).
In plaats van het inmiddels traditionele Sinterklaasfeest bij Restaurant de Haas dat
door de Sinterklaaswerkgroep van Stichting Wiel werd georganiseerd, konden onder
andere klanten van de Voedselbank uit de gemeente Elburg zich aanmelden bij
Stichting Wiel om een Sint- en Pietenpakket aan te vragen. De uitnodigingen
daarvoor zijn via de Voedselbank verstrekt. De Sint- en Pietpakketten zijn door de
vrijwilligers van de Sinterklaaswerkgroep aan huis bij de mensen gebracht. In totaal
hebben 334 inwoners gebruik gemaakt van dit pakket, 154 volwassenen, 118
kinderen onder de 10 jaar en 62 kinderen boven de 10 jaar.
Mijteractie: Kinderen konden deelnemen aan de Sint- en Pietenjacht. Daaraan was
een mijteractie en een medaille-actie gekoppeld. Van Team Raamklever ontvingen
we € 839,45 van de opbrengst van de verkoop van de Sinterklaasmijters en de
medailles. Daarnaast ontvingen we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4
t/m 12 jaar) een medaille van de Sint- en Pietenjacht. Deze medailles hebben we bij
de cadeautjes van de Sinterklaasspeelgoedactie in de tassen gestopt.
Stichting Vrienden van de Voedselbank Elburg-Oldebroek heeft voor vier kinderen uit
één gezin kleding aangevraagd bij Kinderhulp. Deze aanvraag werd gehonoreerd en
wij konden daardoor de kinderen blij maken met de fashion-cheques met een waarde
van 125 euro per kind.
Ook ontvingen wij van het Armoedefonds achttien “Ik denk aan Jou” pakketjes, die
wij aan de oudere klanten konden uitdelen. Het pakketje bevatte onder andere een
boodschappenkaart van de Albert Heijn met een waarde van 25 euro en een
cadeaukaart van de Etos met een waarde van 10 euro.
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.
’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
een paar klanten werd het voedselpakket thuisbezorgd, vanwege bijzondere
omstandigheden.

Voedselpakketten.
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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. Vanwege de
corona werd al eerder begonnen met de uitgifte. Hierdoor werd voorkomen dat
klanten te veel met elkaar in contact kwamen waarbij mogelijk besmetten werd
voorkomen. Telkens mochten slechts vier cliënten in de uitgifte ruimte komen.
‘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. Voor 16.00 uur werden de
pakketten met de koelbus naar het uitgiftepunt in Wezep gebracht.
Op maandagochtend en zaterdagochtend was er tot 1 oktober 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 koelen vriescel. Omdat de koelcel te klein bleek, heeft de Voedselbank uit eigen
middelen medio april 2018 een nieuwe grotere koelcel aangeschaft. Vanaf medio
2019 hebben we drie koeleilanden in gebruik. Eén hebben we ontvangen van de
Emté Nunspeet bij de opheffing van de winkel. Dat bleek bijzonder functioneel,
zodoende hebben we nog twee koeleilanden 2de hands aangeschaft.
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. Uit eigen middelen konden we een nieuwe koelauto bestellen, die in het
voorjaar van 2021 wordt geleverd.
Tijdens Kerst in de Vesting 2018 stond midden in de Elburger binnenstad een
wensboom van de Lionsclub Elburg Oldebroek. Bezoekers van dit evenement
konden wensen voorstellen met leuke ideeën voor een maatschappelijk doel. Eén
van onze vrijwilligers had een wens in de boom gehangen voor een onderhoudsbeurt
voor de koelauto. Deze wens werd gehonoreerd en de beurt is begin 2020
uitgevoerd door Visscher Autotechniek in Oldebroek.
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Gratis onderhoudsbeurt van de auto.
De hulpdienst van de ANWB verleende de auto’s van de voedselbanken gratis hulp
bij pech onderweg. Van deze hulp hebben we gelukkig geen gebruik hoeven maken.
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. In 2020 hebben we de vouwkratten door nieuwe vervangen.
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. 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. Via Rabo Clubsupport ontvingen we in 2020 een (kleine) bijdrage van
€ 929,51 voor de aanschaf van een elektrische stapelaar. Het resterende bedrag
hebben we uit eigen middelen betaald. Deze elektrische stapelaar maakte het werk
voor onze vrijwilligers nog veel gemakkelijker.

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.
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Certificaat 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) is in januari uitgevoerd,
hierbij zijn maar liefst weer 100 punten gescoord en er waren dus geen
verbeterpunten!
De Coördinator Waarborging en Adviseur Voedselveiligheid feliciteerde al onze
vrijwilligers met dit uitstekende resultaat. Een dergelijk goed resultaat kan alleen
maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.
Het nieuwe HACCP certificaat hadden we dan ook al na twee dagen binnen.

Vrijwilligers
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. In januari werkten er 94 vrijwilligers
en per 31 december was het aantal vrijwilligers 80 personen. Er zijn meerdere
wisselingen geweest. Door het vervallen van de kleine uitgifte per 1 oktober en het
niet meer dagelijks ophalen van voedsel bij de supermarkten, hebben we van een
groot aantal vrijwilligers afscheid genomen. Ook door ziekte of door het vinden van
betaald werk, moesten vrijwilligers afhaken. Twee vrijwilligers zijn helaas totaal
onverwacht overleden.
Bestuursleden zijn ook vrijwilligers, 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, waaraan 78 vrijwilligers inclusief partners deelnamen.
Alle vrijwilligers hebben in mei een bloemetje namens het bestuur ontvangen om ze
op te fleuren in deze bijzondere tijd en om ze gezondheid en sterkte te wensen. In
december ontvingen alle vrijwilligers een bescheiden kerstpakket.
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Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond uit:
Henk de Groot, voorzitter:
Anneke Wegh, secretaris:

Algehele leiding en vrijwilligers.
Voeren van het secretariaat.
Activiteiten/Sinterklaasactie.
Financieel beheer.
Voedselveiligheid.
Beheer administratie en intake.

Wim Gerards, penningmeester:
Johan Jobse, lid:
Henk van Os, lid

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 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 konden er helaas dit jaar niet worden gehouden. Ook voor het werven
van kandidaten voor de Club van 50, waren er door de coronapandemie geen
gelegenheden.
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De leden van de Club van 50 machtigden de voedselbank om jaarlijks minimaal 50
euro van hun bankrekening af te schrijven. Eind 2020 waren 63 mensen lid van de
Club van 50. Na een voorzichtige start met de vraag aan bedrijven of zij
voedselpakketten willen sponsoren, is dat door de coronacrises even geparkeerd.
Inmiddels had één bedrijf daar positief op gereageerd.
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.

PR & Website
De voedselbank beschikte over een website onder de naam:
www.voedselbankelburgoldebroek.nl
De website werd door een vrijwilliger bijgehouden.
Activiteitencommissie
Door de coronacrisis werden alle markten, waar we van plan waren om aan deel te
nemen, gecanceld en konden we ons daar dan ook helaas niet presenteren.
Het gehele jaar 2020 ontving de voedselbank maandelijks € 30,00 korting op de
brandstof voor de koelauto van Shell Van de Vegte op ’t Harde.
Bij Supermarkt Boni ’t Harde, Elburg en Oldebroek, Deen ’t Harde, Plus Elburg en
Wezep, Jumbo in Elburg, Coöp in Oldebroek en Albert Heijn Nunspeet mocht de
activiteitencommissie statiegeldbonnetjes inzamelen.
Van het geld 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 elf collectebusjes over hebben,
omdat bij vier 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 2020 stonden de busjes nog
bij zeven (horeca)gelegenheden. Deze collectebusjes hebben na aftrek van de
aanschafkosten al een positief resultaat van totaal € 2.161,93 opgeleverd.
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
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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 tot 1 oktober iedere morgen naar de supermarkten om daar
de goederen op te halen. Vanaf 1 oktober werden daar de goederen op maandag-,
dinsdag-,donderdag- en vrijdagmorgen opgehaald.

Transport van binnenkomende goederen van de supermarkten.
Op vrijdagmorgen werd (ingevroren) brood opgehaald op ’t Harde bij bakker
Grootkarzijn.
Twee chauffeurs haalden 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 vijftien en twintig 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.
Tot 1 oktober reden de chauffeurs op zaterdagmorgen 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. Ook werd er incidenteel gereden naar bijvoorbeeld scholen, waar voor de
voedselbank was ingezameld.
Sorteren en opruimen
Tot 1 oktober waren er van maandag- tot en met zaterdagmorgen telkens meerdere
vrijwilligers, die de binnenkomende goederen ontvingen, sorteerden en opruimden.
Vanaf 1 oktober gebeurde dat op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen.
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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.

Sorteren en opruimen van binnenkomende goederen.
Onze samensteller van de voedselpakketten bekeek op maandag- en
donderdagmiddag wat er uitgegeven kon worden en stelde daarvoor lijsten op. De
goederen die uit Arnhem komen werden uitgegeven en daarnaast een aantal uit
eigen voorraad.
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.
Tot 1 oktober zorgden zes vrijwilligers voor de kleine uitgifte op maandagmorgen in
Elburg en in Wezep waren daarvoor op zaterdagmorgen vijf vrijwilligers beschikbaar.

5.

Coronapandemie

Sinds maart kreeg ook de Voedselbank te maken met het coronavirus. De richtlijnen
van de RIVM en van de Voedselbanken Nederland waren duidelijk en moesten
worden nageleefd. Niet alleen oudere vrijwilligers zagen zich genoodzaakt om
verschillende redenen (voorlopig) te stoppen met de werkzaamheden. Maatregelen
werden getroffen om veilig te kunnen werken. Invallers uit de samenleving hielpen
spontaan mee om de open plaatsen in te nemen. Op deze manier konden en
mochten wij doorgaan met onze werkzaamheden want onze klanten moesten toch
voedsel krijgen. Beschermingsmiddelen zijn door de voedselbank aan de cliënten
verstrekt. De te volgen richtlijnen zijn in acht genomen maar vergde wel veel van de
vrijwilligers.

6.

Financiën

Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 3.916,00. Voor uitgebreide
cijfers verwijzen wij u graag naar onze jaarrekening 2020 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
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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 en van bedrijven 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.

Baten:
Giften zakelijk
Giften kerkgenootschappen
Giften particulier
Opbrengst acties
Landelijke bijdrage
Donateurs
Subsidies
Club van 50

€ 11.537,00
€ 27.920,00
€ 22.443,00
€ 1.250,00
€ 1.172,00
€
500,00
€ 11.412,00
€ 4.025,00

Lasten:
Inkoop groenten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Autokosten
Representatie/vrijwilligerskosten
Administratiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Vrijval reserveringen
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat

€ 4.534,00
€ 14.783,00
€ 3.837,00
€ 32.642,00
€ 5.022,00
€ 1.068,00
€
45,00
€
648,00
€ 5.262,00
€ 8.898,00

€ 80.25900

€ 76.343,00
€ 3.916,00
=========

Het Jaarverslag 2020 is door het bestuur van de Stichting Voedselbank Elburg –
Oldebroek vastgesteld op 28 mei 2021.
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