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Voorwoord 

Wij zijn alweer aangeland in de lente van 2021 en prijzen 

ons gelukkig dat wij als Voedselbank Montferland, 

ondanks de beperkte contacten,  kunnen blijven 

functioneren. Dat kan dankzij veel enthousiaste vrijwilligers 

en bijdragen van veel organisaties. Er zijn veel dingen die 

ons energie geven om enthousiast verder te gaan voor 

onze cliënten, zoals: 

• Het behalen van het certificaat voedselveiligheid 

• De start van een pilot met de landelijke voedselbank in mei om potentiële 

cliënten onder de aandacht van Voedselbank Montferland brengen 

• De start van een nieuwe voedselverwerver in april 

• De gesprekken met de Graafschap 

• Meerdere nieuwe vrijwilligers 

• De bijeenkomst in mei met Welcom en Vrienden van de Voedselbank 

Ton Vriezen  

Voorzitter Voedselbank Montferland.  

 

Overzicht aantal cliënten en producten in 2020  



Wij hebben vorig jaar 145 huishoudens als cliënt gehad, het gaat dan om 335 

personen. Op 31 december 2020 waren 82 huishoudens cliënt bij onze 

voedselbank, 218 personen en 92 kinderen. Het aantal producten in een pakket 

lag tussen 25 en 35 producten, waarvan 15 tot 25 producten uit de schijf van 

vijf. 

 

Afscheid vrijwilligers 

In het eerste kwartaal hebben wij afscheid genomen van 

enkele vrijwilligers die al vanaf de oprichting 2009 actief 

zijn geweest voor onze Voedselbank. Thil en Theo te Kaat 

(foto links) bij de inpak en beheer van de voorraad en Leny 

en Rob van Zimmeren bij de uitgifte in Didam. Ook hebben 

we afscheid 

genomen van Lola Kelder en Joke 

Radstake (foto rechts), beiden waren 

meer dan 8 jaar vrijwilliger in ‘s-

Heerenberg bij de uitgifte. Ook Diana 

Beelen heeft afscheid genomen als 

vrijwilliger. Het bestuur heeft met inachtneming van de Corona regels aan de 

scheidende vrijwilligers aandacht besteed. 

 

In Montferland Journaal verscheen een artikel over het afscheid van Thil en 

Theo. 

Lees hier het artikel. 

 

Verdelen van Voedsel en teambeheer 

Thil en Theo te Kaat hebben, na een zeer lange periode, afscheid genomen van 

de Voedselbank Montferland. Lia de Jong en Jan Overdijk hebben deze taak 

overgenomen, nadat ze ruim een halfjaar over de schouders van Thil en Theo 

hebben kunnen meekijken. Inmiddels is er een derde vrijwilliger aan het 

teambeheer toegevoegd en dat is onze nieuwe vrijwilliger Aart Schouten. Wij 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=13d14f30a5&e=2a0634c0d7


zoeken nog een 4e m/v die dit team wil versterken. Voel je daar iets voor, laat 

het dan Henk Damkot weten (henk@damkot.online). 

Verstrekken van voedsel aan onze cliënten is onze corebusiness. Wij krijgen het 

te verdelen voedsel hoofdzakelijk (80%) van het Regionaal Distributie Centrum 

uit Arnhem. De rest komt binnen via lokale supermarkt acties en particuliere- en 

bedrijfsmatige giften. Het RDC Arnhem is één van de 10 distributiecentra van de 

Voedselbank Nederland. 

Voor de coronacrisis wisten we nagenoeg precies wat we vanuit de RDC 

Arnhem konden verwachten. Echter, sinds de corona is dat niet meer zo, iedere 

week is het maar weer afwachten wat er vanuit Arnhem komt. De ene week is 

dat erg veel en de andere week weer  wat minder. Ons teambeheer probeert 

iedere week er het beste van te maken, maar dat valt niet altijd mee.  Zo komt 

er vaak veel van hetzelfde op vrijdag binnen en moet het er in verband met de 

THT nog op dezelfde dag weer uit. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar het 

is wel de taak van de Voedselbank om dan toch op tijd het voedsel op de plaats 

te krijgen waar het genuttigd kan worden. Men kan dus wel van tevoren 

opgeven wat men wil hebben, maar over het algemeen zullen onze cliënten het 

toch moeten doen met wat er op dat moment is. 

In vergelijking met de rest van Nederland krijgen onze cliënten een ruim gevulde 

tas en daar kunnen wij als vrijwilliger van de Voedselbank Montferland met een 

goed gevoel op terugkijken. 

 

Nieuwe functies 

Dick Viel heeft de functie van Harrie Visser, als planner 

van de chauffeurs en bijrijders, overgenomen. Kees van 

Hees is per 1 april gestart als voedselverwerver en heeft 

deze functie overgenomen van Diana Beelen en Fred 

Willemsen. Lia de Jong en Jan Overdijk (foto) hebben 

samen met onze nieuwe vrijwilliger Aart Schouten de 

functie van beheerteam overgenomen van Thil en Theo te 

Kaat. Theo Wijers is gestart bij de uitgifte in ’s-Heerenberg. 

mailto:henk@damkot.online


 

Structurele samenwerking De Graafschap 

Eind april is er een vervolggesprek met Voedselbank Achterhoek, Voedselbank 

Doetinchem en onze Voedselbank. Onderwerpen zijn onder andere: 

• Extra reclame door de Graafschap, met inzet van spelers 

• Week van de voedselbank met het inzamelen van voedsel 

• Het delen van content via sociale media. 

 

Inspectierapport Houwers Groep 

In februari hebben we inspectie gehad van de Houwers 

Groep. Het gaat dan hoofdzakelijk om de 

voedselveiligheid, maar ook over hygiëne. Inmiddels 

hebben we het certificaat van goedkeuring ontvangen. 

Wederom een mooi resultaat voor Voedselbank 

Montferland. Bijzondere dank aan Henk Damkot en alle 

vrijwilligers die meewerken om een voedselveilige 

omgeving te houden. 

  

 

Actie koffiepunten DE 

De Douwe Egberts puntenactie heeft 1070 pakken koffie 

voor onze cliënten opgeleverd.  Voorwaar een zeer 

bijzonder resultaat. De pakken koffie zijn inmiddels ontvangen. Dank voor de 

geschonken punten en de verzameling  door vrijwilligers. 

 

Jaarrekening en meerjarenraming 2021-2026 

De jaarrekening 2020 en de meerjarenraming 2021-2026 zijn op 10 maart door 

het bestuur vastgesteld. De stukken zijn met begeleidend schrijven verzonden 

naar de Gemeente Montferland met daarin een aanvraag voor de subsidie 



2022. Op de website kunnen jullie de jaarrekening en meerjarenbegroting 

vinden. 

 

Gulle giften 

Bedankt fa. Eismann uit Duiven voor de 38 pakketjes 

koekjes. Blij dat jullie ons blijven steunen. 

 

Bedankt ELVER, voor de potjes rode 

kool, jam en piccalilly. 

 

 

Wederom een mooie bijdrage van Lineage 's-Heerenberg. 

Hartelijk dank. 

 

Onze nieuwe voedselverwerver Kees 

van Hees neemt eieren in ontvangst 

van de Biologische boerderij "Klein 

Beekermarkt" uit Loerbeek. 

 

270 euro aan levensmiddelen, dat was 

de opbrengst die Melchior Beernink won in het programma 

alleskunner van SBS in een van zijn afleveringen. Hij 

kocht de producten bij Jumbo en brachten ze samen met 

een kennis bij onze voedselbank. Top! 

 

 

Twee jonge dames van het Liemers College hebben 80 

uur vrijwilligerswerk voor HopeXXL verricht. 80 

amandelstaven voor de cliënten van Voedselbank 

Montferland was het resultaat. Bijzonder dank hiervoor. 

 



Bestuurslid Henk Damkot nam een cheque van 500 euro 

ontvangst. De Warme bakker aan huis heeft dit bedrag 

gerealiseerd met een 

oliebollenactie. Dank hiervoor. 

 

 

 

Manager Eric Brendel van Coöp Didam, geeft het 

startsein, voor de statiegeldactie de komende drie 

maanden. 

 

 

 

 

Actie Gilde Sint Oswaldus Stokkum "knallen voor de Voedselbank". Opbrengst 

250 euro aan kaas en aardappelen en meer dan 100 kratten met 

levensmiddelen. Dank inwoners van Stokkum en het schuttersgilde. 

 

 

Dank aan alle gulle gevers, zowel groot en klein. Of het nu gaat om een 

financiële bijdrage of een donatie in voedsel. Op 2 januari kregen we 45 

kerstollen van een anonieme gever. 

 



18 kerstpakketten van 

Werk&Mantelzorg en 80 tasjes met 

oliebollen van Do-it. Mooi toch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder dank voor de 200 kerstpakketten die wij van 

MAINFREIGHT mochten ontvangen. Onze cliënten zullen 

daar blij van worden. 

 

Medewerkers van Lineage 's-

Heerenberg hartelijk dank voor de 

125 kg ingezamelde levensmiddelen 

voor de Voedselbank Montferland. 

 

 

  

 



 

Facebook en website 

Wil je helpen zodat we nog meer mensen kunnen bereiken? Deel dan onze 

berichten op je eigen tijdlijn en  nodig je vrienden uit om de pagina leuk te 

vinden. Kies daarbij alleen de vrienden waarvan je denkt dat ze interesse 

hebben in onze activiteiten. 

 

Wie niet actief is op Facebook kan op de website zien welke berichten 

Voedselbank Montferland op dit sociale medium plaatst. Kijk 

op www.voedselbankmontferland.nl. 
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