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Geschiedenis
De voedselbank Veendam-Menterwolde is opgericht in 2010. Begonnen met het van huis uit
verstrekken van voedselpakketten en uitgegroeid tot een middelgrote voedselbank. Wekelijks
werden gemiddeld ca. 300 pakketten verstrekt aan gezinnen die voldeden aan de criteria die
daarvoor voor de landelijke vereniging van voedselbanken (VBN) zijn gegeven. Het verslagjaar
2018 kenmerkt zich door een grote mate van turbulentie. Bij VBN kwamen ernstige klachten
binnen over met name financiële misstanden. Zo bleek o.a. dat er sinds de oprichting geen
inzicht kon worden gegeven in het financiële beheer en was er een onduidelijke
cliëntenadministratie. Dit heeft ertoe geleid dat de voorzitter en de penningmeester van het
bestuur hun functies met onmiddellijke ingang hebben beëindigd. Op verzoek van VBN heeft
het overblijvende bestuurslid ondersteuning gevraagd en gekregen van het bestuur van het
regionale distributiecentrum (RDC) uit Groningen in de vorm van ondersteuning in de
dagelijkse leiding en financiële administratie. Eind 2018 bleek opnieuw onvoldoende
transparantie inzake de administratieve verwerking van contant gedane giften en ingediende
declaraties. Op verzoek en voordracht van VBN zijn begin januari 2019 3 bestuursleden
aangetreden om mee te helpen orde op zaken te stellen.
Activiteiten in 2018
Ondanks alle hierboven geschetste perikelen kan worden gemeld dat we wekelijks ca. 300
klanten van een voedselpakket hebben kunnen voorzien. Om dat te realiseren kon tot juni
2018 wekelijks voedsel gehaald worden uit het landelijke aanbod van het RDC Noordelijke
Voedselbanken in Meppel. Vanaf juni wordt nu 2x per week voedsel gehaald uit het RDC
Groningen. Daarnaast mogen we veel voedsel ophalen bij onze plaatselijke ondernemers en
daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor.
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1. 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 wil helpen aan een grote koeler. Nedmag schotelde
zelfs een geldbedrag van € 10.000 beschikbaar. Ook via het Rode Kruis kwam weer veel geld
binnen.
Op andere bedrijven werd ook met succes een beroep gedaan, scholen deden weer hun best
en dat gold zeker ook voor enkele 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!
2. Elly’s Kledingbank
Elly’s Kledinghoek is een ruimte op de verdiepingsvloer van de Voedselbank. Samen met een
paar vriendinnen runt Elly deze Kledingbank al jaren en met succes! De cliënten van onze
Voedselbank komen graag bij haar over de voer om te kiezen uit een gevarieerde voorraad
kledingstukken en vaak ook schoeisel. Deze kledingbank die is ontstaan uit een initiatief van
een kerkgemeenschap heeft geen zakelijke relatie met de Voedselbank, maar wel een
uitstekende samenwerking. Deze kledingbank is alleen toegankelijk voor cliënten van de
Voedselbank.
3. Intake via cliëntensysteem VBN
De intake en de cliëntenadministratie werd nog altijd met handgeschreven dossier uitgevoerd.
In de nazomer van 2018 is het geautomatiseerde cliëntensysteem Voedselbanen.nu in gebruik
genomen en dat wordt nu gevuld. 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, waar
onze Voedselbank nog beter kan worden aangestuurd.
4. De 1e open dag was een groot succes!
Op 20 oktober 2018 is er voor het eerst een open dag georganiseerd. Het kernteam van onze
Voedselbank had dit tot in de puntjes voorbereid met lekkere hapjes, drankjes en een
barbecue. Voor de kleintjes was er een prachtig en groot opgezet spring- en speelkussen. Klein
en groot maakten massaal gebruik van deze mooie open dag.
5. Sinterklaasfeest
Om het Sinterklaasfeest voor zo’n 190 kinderen goed te kunnen organiseren was er natuurlijk
geld nodig om de Sint in staat te stellen leuke cadeaus te kunnen inkopen. Zo’n twintig
bedrijven en instellingen maakten dit mogelijk. Een Multiculturele Vrouwengroep hield een
snuffelmarkt voor dit doe en dat leverde nog eens € 290,00 op. Ook het Rode Kruis droeg hier
weer aan bij. De VB stad Groningen leverde ook een flink aantal cadeaus. Op 24 november
2018 as het zover en konden de kinderen genieten van een prachtig Sinterklaasfeest in het
Winkler Prinsgebouw. Met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
6. Kerstacties in 2018
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De decembermaand is altijd de belangrijkste maand in het jaar voor Voedselbanken en dat is
bij ons niet anders. Er werd weer flink ingezameld en dat leverde een verkoopwaarde op van
ruim € 11.300 aan voedselverkoopwaarde op! De ambachtelijke zuivelboerderij den Eelden
uit Well leverde voor de kerst 1.000 pakken vla en 1.000 bekers yoghurt.
7. Voedselpakketten van VBN
Enkele landelijk opererende bedrijven zoals Unilever en Shell, maakten voor alle cliënten van
de 170 Voedselbanken in Nederland fraaie voedselpakketten, die wij ook hebben uitgereikt
aan onze cliënten. Omdat wij na de opgave van het aantal huishoudens verder zijn gebroeid
gegroeid, werd ook dit tekort aangevuld uit de voorraden van de VB stad Groningen.
8. De gevolgen van de gemeentelijke herindeling
Door het ontstaan de nieuwe gemeente Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer.
Slochteren en Menterwolde) zal het werkgebied van onze Voedselbank verkleinen. Echter met
de VB Midden-Groningen is afgesproken dat hier pas sprake van is als de VB MiddenGroningen overgaat tot een wekelijkse uitgifte ( u nog tweewekelijks).
9. Een blik in de toekomst
Wij verwachten ondanks een aantrekkende economie een verdere stijging van het aantal
huishoudens dat van onze diensten gebruik maakt. Dat betekent dat wij verder gaan zoeken
naar een meer geschikte opslag- en uitgiftelocatie Veendam. Om maximaal gebruik te kunnen
maken van de producten uit het RDC Groningen en de supermarkten in ons werkgebied,
zullen wij op meerdere dagen per week de uitgifte verzorgen. Ook het wagenpark van de
Voedselbank zal (deels) aangepast moeten worden aan eisen van bv. koeling.
Kernwaarden van de voedselbank zijn:
• We krijgen alles om niet
• We geven alles om niet en
• We doen alles om niet.
Dit betekent dat we zelf geen inkomsten generen en dus voor onze bedrijfsvoering volledig
afhankelijk zijn van financiële ondersteuning door derden. Gelukkig ondersteunen de
gemeenten ons met een subsidie waardoor o.a. de huur en de energierekening van het pand
aan de Transportweg kan worden betaald. Daar naast zijn er nog diverse andere kosten, te
denken daarbij aan bijv. de vervoerskosten, telefoon, internet, kantooruitgaven.
We zullen bij de Belastingdienst de zogeheten ANBI status aanvragen waardoor giften aan de
voedselbank fiscaal aftrekbaar zijn.
Om de hogere exploitatiekosten aan te kunnen, zullen we in 2019 sterk inzetten om binnen
ons werkgebieden nog meer voedsel te “scoren”, dat vooral voldoet aan de nieuwe Schijf van
Vijf” en zullen we de inkomsten sterk moeten vergroten. Dit laatst willen we graag doen met
bedrijven, instellingen, scholen, verenigingen, kerken en particulieren.
Bestuurlijk willen we ons versterken, maar ook hebben we meer vrijwilligers in de uit voering
nodig. Eer komen nieuwe Statuten zodat we in 2019 ook kunnen beschikken over de ANBIstatus, waardoor giften aan ons aftrekbaar zijn voor bedrijven en 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.
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