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Voorwoord
Dit jaar hebben we ondervonden dat de voedselbank toch steeds meer de karaktertrekken van een bedrijf krijgt. Eisen waar je aan moet voldoen en de zaak qua
logistiek, efficiëntie en economie goed voor elkaar hebben komen steeds meer
bovendrijven. Dat heeft vervelende kantjes, want je moet steeds meer met protocollen gaan werken. Maar dat zorgt aan de andere kant ook voor duidelijkheid en
structuur.
Ook hele mooie ontwikkelingen hebben zich dit jaar voorgedaan. We hebben het groene keurmerk behaald, waarmee ons
werk goede zorg en kwaliteit van het geleverde voedsel garandeert. De Oud-Dijkse Schutterij Sint Isidorus heeft zichzelf verplicht om drie jaren groente te gaan verbouwen voor de cliënten van de voedselbank. Werkelijk een prachtig initiatief vanuit
de samenleving. Als klap op de vuurpijl ontvingen wij in november ‘De Pluim van de Burgemeester’. Een initiatief van burgemeester Ina Leppink van de gemeente Montferland om vrijwilligerswerk te onderscheiden voor hun inzet voor de samenleving. Met al deze ondersteuningen en waarderingen kunnen
wij echt verder.
Het jaar sloten we echter ook af met een zorgelijke ontwikkeling. De financiën van onze voedselbank staan onder druk. We
zijn dit jaar geëindigd met een tekort in de exploitatie en we
hebben de begroting niet meer sluitend. Dat is wel even op te
vangen vanuit onze reserves, maar we zullen daar het komende jaar mee aan de slag moeten.
Ondanks of juist door dit alles is in 2015 weer veel werk verzet en veel bijgedragen. Graag zeggen wij dank aan allen die hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen: de gevers van voedsel, de financiële en materiële
sponsoren en bovenal de vrijwilligers. Zonder hen zou ons werk niet mogelijk zijn
geweest.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Inleiding
In 2009 hebben we onze eerste voedselpakketten uitgegeven. De eerste uitgifte
betrof 8 voedselpakketten. Dit steeg in de afgelopen jaren tot boven de 110 per
week vorig jaar. Was in de rest van 2014 al sprake van een stabilisering, dit jaar
is het aantal cliënten gedaald tot beneden de 100. Dit past bij de landelijke trend
waarbij geconstateerd is dat eind 2015 8% minder cliënten bij de voedselbank
waren dan aan het begin van het jaar. Het feit dat we ons minder druk behoefden
te maken over de groei van het aantal gaf ons de ruimte meer te investeren in de
kwaliteit van het voedsel en de samenstelling van het voedselpakket. De conclusie
mag nu zijn dat wij goed gevulde voedselpakketten verstrekken met een gevarieerde samenstelling. Alhoewel wij de zogenaamde schijf-van-vijf niet kunnen garanderen, zitten we er wel meestal heel dichtbij.
Landelijke en regionale koepel
Alle voedselbanken in Nederland zijn lid van
de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
(www.voedselbankennederland.nl).
Drie of vier maal per jaar vindt de algemene
ledenvergadering plaats. Daaromheen is de nodige uitwisseling van informatie,
nieuws en beleidsadviezen. Op de ledenvergadering worden dan de nodige besluiten genomen. Er is door het jaar heen veel communicatie tussen de landelijke
vereniging en de lokale voedselbanken. Dat gebeurt met verslagen van de bijeenkomsten en daarnaast de nodige informatiebulletins zoals de ‘Meedelers’.
Enkele landelijke getallen op 31 december 2015: er waren 162 lokale voedselbanken, werkzaam in 387 gemeenten (98% van het totaal van 393 gemeenten). Er
werd voedsel uitgegeven aan 88.000 personen (6% minder dan eind 2014), waarvan 34.000 kinderen jonger dan 18 jaren. Het werk gebeurt door 10.500 vrijwilligers in 520 uitgiftepunten.
Voedselbank Montferland valt onder het werkgebied van het Regionaal Distributiecentrum Arnhem (www.voedselbankarnhem.nl), een van de acht distributiecentra
in Nederland. Wekelijks kunnen we uit het regionale depot een voorraad voedsel
halen voor onze cliënten. Dit vraagt het nodige overleg om dat met alle 26 voedselbanken in deze regio goed af te stemmen. Drie keer per jaar is er regio-overleg,
voorafgaand aan de landelijke ledenvergadering.
Kwantitatieve gegevens
Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat we in 2015 lager uitkomen dan het
jaar daarvoor. Van gemiddeld 106 in 2014 naar gemiddeld 85 in 2015. Een daling
van bijna 20%. Een echte reden is hiervoor niet direct aanwijsbaar. Het zal een
samenspel zijn van verbeterde economische omstandigheden, aflopende termijnen
en bekendheid bij hulpverleners om cliënten door te kunnen sturen naar de voedselbank. We eindigden het jaar met een afzet van 88 pakketten op 30 december.
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Het gemiddelde aantal personen per cliëntadres ligt op 2,7, zodat wij in 2015 gemiddeld aan 230 personen per week voedsel ter ondersteuning aanboden. Aan het
eind van het jaar hadden we daarbij 65 vrijwilligers die het werk verrichten met
daarnaast nog een aantal maatschappelijke stagiaires.
Huisvesting
Voor het opslaan, bewaren en inpakken
van het voedsel hebben we onderdak bij
René Derksen Pallets B.V. in Didam. We
blijven zeer erkentelijk voor het mogen
verblijven in zijn pand. We kunnen daar
goed uit de voeten. Onze ruimte aan de
Pittelderstraat in Didam is goed herkenbaar aan het logo op de voorzijde.
Voor onze uitgiftepunten kunnen we al vanaf het begin terecht bij twee locaties
van de PKN gemeenten in Didam en ’s-Heerenberg-Zeddam. Zaten wij bij het stijgen van het aantal voedselpakketten aan de grens van de mogelijkheden van deze
ruimten, het afgelopen jaar is dat door het iets geringere aantal pakketten wat
gemakkelijker geworden.
De uitgiftepunten blijven ontmoetingsplekken voor de cliënten. Zeker bij goed
weer zijn ze er op tijd en blijven vaak ook nog even nakletsen. In ’s-Heerenberg
ontstond hierdoor overlast voor de omgeving. Begin 2015 hebben wij hiervoor een
oplossing gevonden door te verhuizen naar het gebouw van de EHBO ’s-Heerenberg-Stokkum aan de Zeddamseweg in ’s-Heerenberg. Hier hebben we zowel binnen als buiten meer ruimte. Voorlopig kunnen we hier goed mee vooruit.
Stichting Voedselbank Montferland
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Samenwerking met omliggende voedselbanken
De samenwerking met Voedselbank Doetinchem is ook dit jaar gecontinueerd
doordat we wekelijks een hoeveelheid brood en meestal ook eieren voor onze clienten in Doetinchem ophalen. Voedselbank Doetinchem, Voedselbank Zevenaar
en Rijnwaarden en wij kunnen elkaar van tijd tot tijd goed vinden om beperkte
hoeveelheden voedsel met elkaar uit te wisselen die lokaal over zijn. Als ons grotere hoeveelheden worden aangeboden verwijzen we door naar het Regionaal Distributiecentrum in Arnhem.
Aanvragen voedselpakketten
Via hulpverleners kunnen inwoners van de gemeente Montferland een voedselpakket aanvragen. De achtergrond daarvan is dat de aanvrager sowieso financiële
problemen heeft. Aangezien de voedselbank zich daar niet mee kan en wil bemoeien, moet de aanvraag via een hulpverlener gaan met de verwachting dat die
hulpverlener zich ook met het financiële probleem van de aanvrager bezighoudt.
Zo ontvingen wij dit jaar opnieuw een groot aantal aanvragen. Bij de beoordeling
van een aanvraag is het bedrag aan leefgeld bepalend. Leefgeld is het inkomen
minus de vaste lasten. Blijft er minder dan € 110 per maand over plus € 70 per
gezinslid, dan kan een voedselpakket toegekend worden. Voor gezin met twee
kinderen komt dat neer op maximaal € 13 per dag voor eten, drinken, kleding,
huishoudelijke benodigdheden, ontspanning en dergelijke. De normbedragen zijn
in 2015 iets verhoogd ten opzichte van 2014.
Veel cliënten hebben te maken met schulden en bevinden zich in een traject van
budgetbeheer, bewindvoering of schuldsanering. In zo’n situatie wordt het financiële beheer overgenomen door de Stadsbank of een bewindvoerder en wordt wekelijks een leefgeld aan de cliënt overgemaakt. In principe bevindt de hoogte van
dit leefgeld zich boven de norm van de voedselbank en zou geen voedselpakket
verstrekt behoeven te worden. Doordat er toch vaak extra uitgaven zijn van structurele aard of doordat het leefgeld frequent gekort wordt, komen deze mensen
toch vaak in aanmerking voor een voedselpakket.
Hoe lang een voedselpakket?
Bij toekenning van een eerste aanvraag geldt een duur van 3 maanden. Soms is
de eerste voedselvertrekking zo acuut nodig, dat nog niet alle financiële gegevens
voorhanden zijn om een goede beoordeling te maken. Deze eerste drie maanden
kunnen dan ook gebruikt worden om de gegevens compleet te krijgen. Dit houdt
in dat bij de voedselbank altijd direct voedsel verstrekt wordt als dat bij het eerste
contact nodig lijkt.
Zolang de aanvrager financieel beneden de norm van de voedselbank blijft, blijft
ook de voedselvertrekking duren. Steeds kan met een half jaar verlengd worden
na overlegging van recente cijfers rond inkomen en uitgaven.
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Tijdens de verstrekking dient de aanvrager zich wel aan een aantal regels te houden ten aanzien van het ophalen van de voedselpakketten. Niets is frustrerender
voor de vrijwilligers van de voedselbank dan wanneer een met zorg en moeite
samengesteld pakket niet opgehaald wordt. Daar wordt bij de aanvrager dan ook
van begin af aan de nadruk op gelegd: meld je af als je niet kunt komen, zodat er
geen werk voor niets gebeurt. Als een pakket zonder afmelding niet opgehaald
wordt, dan ontvangt de aanvrager de gele kaart (om maar even een parallel met
voetbal te maken). Hiervan krijgt hij/zij bericht en als wij het nodig oordelen ook
berichten wij ook de hulpverlener. Gebeurt dit een tweede maal, dan wordt de
rode kaart getrokken, wordt de aanvrager uitgeschreven en stopt de voedselverstrekking. Hiervan krijgt de hulpverlener altijd bericht. Het kunnen sancties zijn
die hard overkomen en die vaak ook flinke consequenties hebben. Toch gebeurt
het wekelijks dat een of meerdere pakketten blijven staan.
De voedselverstrekking blijft niet voor onbepaalde tijd doorgaan. In het reglement
van de landelijke Vereniging van Voedselbanken in Nederland is een maximale
termijn van drie jaren opgenomen. De voedselbank wil geen permanente vorm
van ondersteuning bij armoede in Nederland zijn. Voedselbank Montferland conformeert zich aan deze termijn. Na drie jaren zijn andere maatregelen nodig om
mensen/gezinnen uit het financiële slop te halen en daarvoor zal de hulpverlener
zich moeten inspannen. Er zijn uitzonderingen mogelijk als binnen afzienbare tijd
een verbetering van de financiële situatie te verwachten valt, zoals aflopen van
schuldtermijnen en dergelijke. Steeds meer blijkt dat deze driejaarstermijn onder
druk staat. De Nederlandse samenleving heeft geen antwoord op situaties waarin
mensen en gezinnen langdurig in armoede verkeren. Binnen de landelijke vereniging van de voedselbanken is de discussie op gang gekomen hoe hierop te reageren.
Voedselverwerving
Voedselbank Montferland verstrekt rijk gevulde pakketten. Dat mag gerust gesteld
worden. In vergelijking met andere lokale voedselbanken zitten er in ons pakket
relatief veel producten. Daarbij kon in dit verslagjaar nog een extra kwaliteitsstap
gemaakt worden door de constante levering van groente door Schutterij Sint Isidorus.
Wij kunnen gebruik maken van de voorraden van Voedselbank Regio Arnhem. Daar
worden grotere partijen overtollig voedsel van fabrikanten en verwerkers afgeleverd. De regio Arnhem streeft ernaar om gemiddeld 10 items per voedselpakket
te leveren. Dit lukt soms wel en soms niet. Bovendien zijn het vaak producten die
moeilijk passen op de schijf-van-vijf.
Gelukkig kunnen we wekelijks bij een supermarkt vlees ophalen, wat net voor de
uiterste verkoopdatum ingevroren is. Particulieren brengen het nodige en de inzamelingsacties in de supermarkten leveren de nodige droogwaren op. We proberen
op jaarbasis in elke supermarkt in de gemeente een inzamelingsactie te houden.
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Daarnaast zijn er de acties op scholen en in kerken, Omroep Gelderland, verenigingen die de voedselbank willen steunen, kerstpakketten die over zijn. Kortom:
een veelheid aan gevers, een veelheid aan producten. Allen dank daarvoor.
Rond de supermarkten is nog meer winst te halen voor ons als voedselbank. Er
verdwijnen nog te veel overschotten in de afvalcontainer. Op landelijk niveau
spreekt de vereniging van voedselbanken met de directies van de verschillende
supermarktconcerns om levering aan voedselbanken te ondersteunen. Dit is een
weg van de lange adem, maar het levert resultaten op. Met de Lidl en Jumbo zijn
afspraken gemaakt. Met Albert Hein wordt op dit moment gesproken. Dit zijn bemoedigende ontwikkelingen waar we als voedselbank hopelijk van kunnen profiteren.
De voedselverwerving vraagt de nodige tijd van onze vrijwilligers. Veel tijd is nodig
om voedsel bij producenten en middenstand op te halen, maar ook de inzamelingsacties vragen veel vrijwilligersinzet. Als ondersteuning van de acties bieden
wij regelmatig de inzet van een aantal vrijwilligers aan, zoals bij inzamelingen in
supermarkten en kerkportalen.
Voedselkwaliteit
Het voedsel dat we ontvangen en uitgeven is van
goede kwaliteit. Het vraagt de nodige moeite qua
logistiek, maar ook qua koelen en vriezen om die
kwaliteit goed te houden tot in de tas van onze
cliënt. Met onze koel- en vriescel hebben we vorig
jaar een flinke stap kunnen maken en dat heeft
dit jaar mede geleid tot het behalen van het
groene keurmerk. Onze vrijwilligers zijn geïnstrueerd hoe voedselveilig en hygiënisch gehandeld
moet worden. Daarnaast is het monitoren van de
temperatuur op vele plaatsen en momenten van
belang. In dit kader hebben we als voedselbank
een enorme slag moeten maken en zijn protocollen, registratielijsten en rapportages opeens dagelijks werk geworden. Niet iets wat je direct bij
een vrijwilligersorganisatie wilt, maar in het belang van het voedsel en de cliënt wel noodzakelijk. Op 30 september is het keurmerk aan ons uitgereikt door wethouder Wolsing van de gemeente Montferland in
het bijzijn van vertegenwoordigers van Voedselbanken Nederland. We hebben er
tegelijk maar een gezellige vrijwilligersavond van gemaakt.
Vrijwilligers
Met 65 vrijwilligers proberen we de werkzaamheden die nodig zijn rond te zetten.
En dat lukt goed. Alle vrijwilligers doen dit werk met toewijding en plezier. Sommigen zijn wekelijks een dag in touw om hun steentje bij te dragen. Het past om
Stichting Voedselbank Montferland
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daar nogmaals dank voor te zeggen. Want soms
vragen we ook inzet voor activiteiten die wat minder
leuk zijn, maar toch moeten gebeuren. Assisteren
bij een inzamelingsactie in een supermarkt vindt
niet iedereen leuk. Supermarktklanten willen nog
weleens negatief reageren en daar zit een vrijwillig(st)er niet op te wachten. Natuurlijk komt dat ook
weleens voor bij onze cliënten, ontevredenheid of
gewoon een slechte dag. Maar in die situatie is de
verhouding anders en valt het lichter om daarop te
reageren. Kortom: vrijwillig(st)er zijn bij de voedselbank is een taak met veel afwisseling.
In dit kader paste onze blijde verrassing dat we De
Pluim van de Burgemeester ontvingen. Eind november werden we in de raadsvergadering uitgenodigd
en heeft Burgemeester Leppink vol lof gesproken
over het werk van de vrijwilligers van de voedselbank en de daarmee behaalde
resultaten, zoals het groene keurmerk. De Pluim bestaat uit een veer (zie foto bij
het voorwoord van dit jaarverslag) en de hiernaast afgedrukte oorkonde.
Maatschappelijke Stage (MaS)
We hadden al enkele jaren stagiaires vanuit het middelbaar onderwijs. Ook in 2015
heeft een tiental jongens en meisjes een of meerdere keren meegewerkt. Stuk
voor stuk hebben ze dit ervaren als verrijkend. We hopen hen zo een inkijkje te
hebben gegeven in het werk bij de voedselbank. Een complicerende factor blijft
dat vrijwel alle werkzaamheden bij de voedselbank op vrijdag plaatsvinden, onder
schooltijd.
Sponsoring en financiën
We krijgen veel ondersteuning in materiële zin. Niet alleen vinden voedseloverschotten hun weg naar ons toe, ook als wij materiaal of andere middelen nodig
hebben kan dit vaak om niet. Even een aanhanger lenen bij De Tatelaar, medewerkers van Derksen Pallets die met de vorklift een aantal pallets verplaatsen, een
partij koelboxen van Hulkenberg: het zijn maar enkele voorbeelden van hoe ons
werk ondersteund wordt. In het groot en het klein dragen velen hun steentje bij.
Financieel gezien merken we dat ook bij ons het klimaat aan het veranderen is. Na
6 jaren is de nieuwigheid van de voedselbank er een beetje af en moeten we zelf
meer actie ondernemen om de exploitatie financieel sluitend te krijgen. Dat lukt
dit jaar voor het eerst niet. Het aantal incidentele giften neemt sterk af en de
sponsoring door enkele fondsen in de beginjaren zijn gestopt. Doordat we enige
reserve hebben kunnen we dit nog wel dragen, maar voor de komende jaren moet
hier duidelijk verandering in komen. Hier komt bij dat de kosten die gepaard gaan
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met het kwaliteitsbeheer gaan stijgen. Enerzijds doordat wij de energiekosten volledig moeten gaan dragen en anderzijds doordat het koeltransport verbeterd moet
worden. Ook brengt het transport van ingezameld voedsel meer kosten met zich
mee omdat we op meerdere dagen langs supermarkten gaan.
Dankbaar zijn en blijven wij voor alle bijdragen, groot en klein. Alles wordt gegeven om een medemens in nood nabij te zijn en daar wordt het ook volledig voor
bestemd.
Voorlichting en communicatie
Nog steeds bereiken ons vragen om iets te komen vertellen over de voedselbank.
Wij proberen dat naar vermogen aan te voldoen. De laatste tijd blijken vooral
verenigingen geïnteresseerd te zijn in ons verhaal, maar ook op scholen en in
kerken mogen we geregeld ons zegje doen.
In de pers blijft de voedselbank in de belangstelling staan. Rond inzamelingsacties
in supermarkten en de kerstactie was er weer de nodige aandacht in de media,
artikelen in kerkbladen en in de weekbladen Montferland Nieuws en Montferland
Journaal. Van de website en de Facebook-pagina wordt ook het nodige gebruik
gemaakt en blijkt ook een belangrijk middel van communicatie te zijn.
Jarige Job en andere acties
Vrijwel vanaf de start van de voedselbank is Jarige Job een begrip bij ons. Van die
stichting ontvangen wij verjaardagpakketten voor kinderen van onze cliënten in
de basisschoolleeftijd. Met dit pakket kunnen ze een verjaardag toch leuk maken.
Er zit wat in om het thuis wat feestelijker te maken met versiering en om een
feesttaart te bakken. Daarnaast ook wat om op school mee te kunnen trakteren.
Veel van onze cliënten maken hier gebruik van.
In principe houdt de voedselbank enige afstand van de problematieken waarmee
de cliënten geconfronteerd worden. Tussenpersoon in deze is en blijft de hulpverlener. Op sommige momenten proberen we wel iets meer te betekenen voor de
cliënt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er aanbiedingen zijn vanuit het Filmhuis, vanuit
pretparken of andere initiatieven. Zo hebben een tweetal studenten een maaltijd
geregeld voor cliënten van de voedselbank. Die maaltijd is geheel door hen georganiseerd en gesponsord gekregen. Onze inzet betrof enkel het benaderen van
onze cliënten om de interesse te peilen en opgave te regelen. Dit is een doorgaand
succes geworden, zie ook onderstaand krantenartikel.
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Vooruitblik
Voor de komende jaren liggen nog enkele uitdagingen op ons te wachten. Het
sluitend krijgen van de jaarlijkse begroting zal een toer worden. We verwachten
in ieder geval voor het komende jaar onze reserveringen voor exploitatie en huisvesting hiervoor te moete aan spreken. Daarnaast zal ook het vrijwilligerskorps
onze aandacht vragen. Veel van de vrijwilligers zijn al bij ons vanaf het begin en
worden dus geleidelijk aan ook jaartjes ouder. Aanvulling van het vrijwilligersbestand zal nodig worden.
Op het gebied van de voedselverwerving verwachten we meer voedsel uit onze
eigen gemeente binnen te gaan halen. Vooral van de supermarkten verwachten
we meer overschotten. Daarentegen zal waarschijnlijk ook het aantal cliënten gaan
stijgen omdat langdurige armoede problematischer wordt.
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Bijlage A

Organisatie
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Montferland heeft per 31 december
2015 de volgende samenstelling:
-

Theo Reuling ofs, voorzitter
Matthieu Krabbe, secretaris, fondsenwerving
Martin Gerrits, penningmeester
Diana Beelen, cliëntbeheer
Henk Otten, vrijwilligers, voedselwerving
Jos Neijenhuis, voedselwerving

Contactgegevens
Postadres:

Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam

Telefoon:

06-55 13 35 23

Bankrekening:

NL20 RABO 0155 0036 58

KvK-nummer:

09 20 99 96

E-mail:

voedselbankmontferland@gmail.com

Website:

www.voedselbankmontferland.nl

ANBI
De Stichting Voedselbank Montferland is aangemerkt als
ANBI, wat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Dat betekent onder andere dat giften en donaties aan de
voedselbank aftrekbaar zijn voor de belastingen.
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Bijlage B

Financieel overzicht 2015

Exploitatierekening 2015
Baten
Donaties
Giften
Financiële baten / diversen

Lasten
Vervoerskosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Overige exploitatiekosten

€

1.900,00
3.177,00
398,00
--------------€
5.475,00
€

3.852,00
3.353,00
3.638,00
2.886,00
--------------€ 13.729,00

Netto exploitatieresultaat

€ - 8.254,00
========
Balans per 31 december

Activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Aanhanger
Koel- / vriescel

31-12-2014
€

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

99,00
2.638,00
16.123,00

31-12-2015
€

2,00
972,00
14.348,00

1.292,00

242,00

€
23.922,00
---------------€
44.074,00

21.735,00
--------------€ 37.299,00

€

21.522,00

€ 16.012,00

7.500,00
10.000,00
5.000,00

5.000,00
7.500,00
5.000,00

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
- Voedselkwaliteitsbeheer
- Exploitatie
- Huisvesting
Kortlopende schulden
Schulden en overlopende passiva

Stichting Voedselbank Montferland

52,00
---------------€
44.074,00
=========
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3.787,00
--------------€ 37.299,00
=========
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