
 

 
JAARVERSLAG 2019 

Geschiedenis  

De Voedselbank Veendam & Omstreken is van oorsprong opgericht in 2010 als Voedselbank 
Veendam-Menterwolde. Begonnen met het van huis uit verstrekken van voedselpakketten en 
uitgegroeid tot een middelgrote Voedselbank. Wekelijks werden pakketten verstrekt aan 
gezinnen die voldeden aan de criteria die daarvoor door de landelijke vereniging van 
Voedselbanken (VBN) zijn gegeven.  
Na een jaar in 2018 van grote mate van turbulentie is in het jaar 2019 orde op zaken gesteld.  
Dit kenmerkt zich door een inmiddels goed financieel beheer en een duidelijke 
cliëntenadministratie.  
Uiteraard ging dit niet vanzelf en heeft het organisatorisch nogal wat voeten in de aarde 
gehad om alles weer in goede banen te kunnen leiden. De dagelijkse leiding en financiële 
administratie zijn onder controle.  
Quote: ‘mooi te zien dat de onderlinge band tussen de vrijwilligers gegroeid is. We staan voor 
de Voedselbank, met, door en voor elkaar’. 
 
Activiteiten in 2019 

De Voedselbank Veendam & omstreken geeft gemiddeld 158 pakketten per week uit, wat 
voor 364 personen is, waarvan 139 kinderen t/m 17 jaar.  
Dit alles kunnen we organiseren met behulp van de 25 vrijwilligers die de Voedselbank heeft. 
Zij dragen allemaal  hun steentje bij om de allerarmsten te voorzien van voedsel. 
Natuurlijk kan de Voedselbank niet bestaan als we niet worden ondersteund door 
verschillende sponsoren, giften en de plaatselijke ondernemers waar we veel voedsel mogen 
ophalen.  
Daar zijn we als stichting ongelooflijk dankbaar voor en trots op. 
 
Onze vrijwilligers 
Met dank aan onze ongeveer 25 vrijwilligers heeft de Voedselbank Veendam zich ontwikkeld 
tot een mooie organisatie, waar de klanten vriendelijk welkom worden geheten. De 
activiteiten van de vrijwilligers zijn zeer divers, zoals de administratie, ontvangst van de 
klanten, het vervoer van het voedsel door de chauffeurs, de planning van de chauffeurs, het 
uitdelen van de pakketten, overleg met andere Voedselbanken, het zoeken naar sponsoren 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Onze sponsoren 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de sponsoren van onze Voedselbank, want 
zonder hen hadden we het niet gered. Heel bijzonder was wel de bijdrage van Oldenburger 
Triton, die ook een aantal voedseltransporten voor haar rekening nam, daarnaast nog een 
geldbedrag schonk van € 2.500 en ons ook heeft voorzien van een grote koeler. Nedmag 
schotelde zelfs een geldbedrag van € 10.000 beschikbaar. Ook via het Rode Kruis kwam weer 
veel geld binnen.  

Quote: ‘vanuit het gevoel iets te willen doen voor de medemens stellen  ‘Plasticflessen.bv  en 
Varias bv gedurende 3 jaar een financiële bijdrage beschikbaar’. 

Op andere bedrijven werd ook met succes een beroep gedaan, scholen deden weer hun best 
en dat gold zeker ook voor de kerkgenootschappen. De gemeente nam de gebouwhuur voor 
haar rekening. Supermarkten en bakkers leverden weer veel producten en particulieren 
deden dat vooral bij inzamelingen. Iedereen heel veel dank hiervoor! 

Intake via cliëntensysteem VBN 

De intake en de cliëntenadministratie wordt uitgevoerd in het geautomatiseerde 
cliëntensysteem Voedselbanken.nu. Dit systeem voldoet ook aan de eisen die de nieuwe 
privacywetgeving vereist en wordt automatisch aangepast aan veranderende toegangscriteria 
naar de Voedselbank. Omdat dit systeem wordt aangestuurd vanuit de vereniging 
Voedselbanken Nederland, kan hieruit ook managementinformatie worden gehaald, 
waardoor onze Voedselbank nog  beter kan worden aangestuurd. 

Kerstacties in 2019 
 

De decembermaand is altijd de belangrijkste maand in het jaar voor Voedselbanken en dat is 
bij ons niet anders.  De Voedselbank probeert klanten van supermarkten te bewegen om een 
bijdrage te leveren aan de Voedselbank, .  Een nieuwe activiteit was om klanten  bij de 
supermarkten  te vragen of zij een bijdrage wilden leveren door middel van een kassabon ter 
waarde van 2,50 of 5 euro,  met streepjescode . Deze kon bij de kassa van de deelnemende 
supermarkten gescand worden.  De opbrengst was voor de Voedselbank. Er werd weer flink 
ingezameld en dat leverde een bedrag op van ruim € 1600,00 !  Dit geld wordt bij  Jumbo 
Veendam, Coöp Wildervank en Coöp Muntendam specifiek  besteed aan houdbare producten, 
zoals luiers, shampoos en wasmiddel. 
 

De gevolgen van de gemeentelijke herindeling 

Door het ontstaan van de nieuwe gemeente Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer. 
Slochteren en Menterwolde) is het werkgebied van onze Voedselbank verkleind, met 
ongeveer 30 cliënten die overgegaan zijn naar de Voedselbank Midden-Groningen. Inmiddels 
is  in Zuidbroek een wekelijkse uitgifte gestart.   

 
 



 

Een blik in de toekomst 

Wij verwachten, ondanks een aantrekkende economie, een verdere stijging van het aantal 
huishoudens dat van onze diensten gebruik maakt.  We zijn op zoek gegaan naar een meer 
geschikte opslag- en uitgiftelocatie in Veendam wat gelukt is! Vanaf  februari 2020 kan de 
Voedselbank Veendam & Omstreken met trots zeggen haar diensten te kunnen aanbieden 
vanuit het voormalig LIDL pand aan het Boven Oosterdiep 141. De gemeente faciliteert in de 
huisvesting en de subsidie is daarmee gestopt. Media 2020 is de verbouwing in Pand Bocht 
Oosterdiep 141 gereed. De gemeente draagt zorg voor de noodzakelijke aanpassingen aan het 
gebouw. Dit betekent geen huur meer, maar de energielasten komen voor rekening van de 
Voedselbank . 

 In de nazomer van 2020 wil de Voedselbank een minisymposium en een open huis 
organiseren. Op het symposium komen twee items aan de orde, namelijk:  Geen pakket 
zonder traject.  Centraal hierbij is dat de  Voedselbank Veendam in staat is een goede 
doorgeleiding te realiseren naar gemeente en lokale hulpaanbieders met als doel om cliënten 
op termijn niet meer afhankelijk te laten zijn van de Voedselbank.  Als neveneffect hopen we 
op meer samenwerking tussen diverse organisaties  
 Het tweede onderdeel van het symposium heet ‘Onder de radar’. Uit een enquête van 
Voedselbanken Nederland blijkt dat nog veel mensen niet bereikt worden en  ook 
Voedselbank Veendam gaat op zoek hoe we deze mensen kunnen bereiken.  

 Het Open Huis is bedoeld voor iedereen die de Voedselbank een ruim hart toedraagt. 

Kernwaarden van de Voedselbank zijn:  

 We krijgen alles om niets 

 We geven alles om niets en 

 We doen alles om niets. 

Dit betekent dat we zelf geen inkomsten generen en dus voor onze bedrijfsvoering volledig 
afhankelijk zijn van financiële ondersteuning door derden.   Gelukkig ondersteunden in 2019 
gemeenten ons met een subsidie waardoor o.a. de huur en de energierekening werd betaald. 
Daar naast zijn er nog diverse andere kosten, te denken daarbij aan bijv. de vervoerskosten, 
telefoon, internet, kantooruitgaven en in 2020 de energielasten.  
 
Om de hogere exploitatiekosten aan te kunnen, wordt in 2020 sterk ingezet om binnen ons 
werkgebieden nog meer voedsel te “scoren”, dat vooral voldoet aan de nieuwe Schijf van Vijf” 
en  moeten de inkomsten sterk vergroot worden. Dit laatst willen we graag doen met hulp van 
bedrijven, instellingen, scholen, verenigingen,  fondsen, kerken en particulieren. 

 

 

 



 

ANBI status 

We hebben  in 2019 bij de Belastingdienst de zogeheten ANBI status aangevraagd en 
verkregen. Hierdoor zijn de giften aan de Voedselbank fiscaal aftrekbaar voor zowel bedrijven 
als particulieren. 

Dank aan de buitengewoon grote inzet van al onze vrijwilligers, maar ook iedereen die op 
welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan onze Voedselbank, zoals:  

Voedselbanken Nederland, gemeente Veendam, Oldenburger-Fritom,, Stichting 
KANSFONDS, Oranje Fonds, NedMAG, FDH Beheer, Kisuma Chemicals, Rode Kruis Legaat 
Veendam, Stichting Armoedefonds, Gemeente Midden-Groningen, Variass Electronics 
b.v., Rabobank  Grote Clubkasactie, Stichting Wildervankfonds, Rotary Veendam, 
Baptistengemeente, Stichting Winkler Prins, WEEE Nederland, Protestantse gemeente 
Veendam, Dankers beheer b.v., Zechstein en vele particulieren.  

 

 

 


