Jaarverslag 2016
Dit is het officiële jaarverslag 2016 van de Stichting Voedselbank Barendrecht. Dit verslag bevat
de volgende onderwerpen.
- Organisatie en vrijwilligers
- Voedselveiligheid
- Aantal klanten
- Intake
- Producten
- Acties
- Inkomsten
- Communicatie

Organisatie en vrijwilligers
De Voedselbank in Barendrecht is in 2016 gerund door in totaal 45 vrijwilligers die, verdeelt in
groepen, goederen van onze leveranciers naar onze vestiging hebben vervoerd, pakketten
voor de klanten ingepakt en uitgereikt, het gebouw hebben schoongehouden en het geheel
bestuurd.
Omdat we uitsluitend met vrijwilligers werken komt het voor dat mensen er mee ophouden. In
2016 zijn 7 vrijwilligers gestopt. We bedanken (in alfabetische volgorde) Hannie Dolmans,
Willemien Heij, Dick Herlaar, Mike van Oort, Bianca van Rijsewijk, Jan Wisse en Samer Yayha
heel hartelijk voor hun, soms jarenlange, inzet voor onze Voedselbank! Gelukkig zijn we er ook
in geslaagd om opvolgers voor deze vertrekkende vrijwilligers te vinden.
In het bestuur is onze coördinator Willemien Heij vertrokken. We zijn heel erg blij dat Maria
Broeders als coördinator is toegetreden tot ons bestuur.
Eén van onze vrijwilligers, Gera Hooijmeijer, heeft mede op basis
van haar werk voor de Voedselbank in 2016 een Koninklijke
onderscheiding uit handen van de burgemeester ontvangen
De bestelauto waarmee onze chauffeurs (bijna) iedere dag
op pad zijn om producten op te halen vertoonde in 2016 in
toenemende mate kuren. Zo werd de versnellingsbak
steeds slechter en bleek het remsysteem zeer ondeugdelijk.
Het is geweldig om te mogen melden dat op de valreep van
2016 we, gesteund door het Oranje Fonds, het Kansfonds,
de vereniging Voedselbanken Nederland en de
Barendrechtse kerken, een spiksplinternieuwe bestelauto
in gebruik hebben genomen.

Voedselveiligheid
Sinds begin 2015 is onze Voedselbank formeel “groen” geworden
wat inhoudt dat de Voedselbank Barendrecht voldoet aan de vanuit
reguliere wet- en regelgeving gestelde eisen. Ook in 2016 is door
Sensz B.V. te Naarden een niet vooraf gemelde controle ingesteld.
Zowel onze hoofdvestiging als ook het uitdeelpunt in Carnisse
Haven werd bezocht en op het nakomen van de regelgeving
gecontroleerd. Met het cijfer 8,8 op de schaal van 10 zijn we
opnieuw voor een jaar een gecertificeerde Voedselbank.

Aantal cliënten
Het afgelopen jaar is het aantal wekelijks te verstrekken
voedselpakketten fors gestegen. In januari verstrekten we 69
pakketten, in de tweede helft van het jaar is dit gegroeid naar 88
pakketten. Al met al een stijging van ruim 21%!
In het afgelopen jaar is aan vluchtelingen mét een status die naar
Barendrecht zijn gekomen, in vele gevallen, een tijdelijk pakket
verstrekt ter overbrugging van de periode die de Gemeente nodig
heeft om alle uitkeringen, toeslagen e.d. rond te krijgen. Eén en
ander is in samenwerking en goed overleg met Vluchtelingenwerk
Barendrecht tot stand gekomen. Een andere reden is mogelijk de
toenemende kloof tussen rijk en arm in Nederland die
waarschijnlijk ook in Barendrecht van toepassing is.

Intake
De Intake beoordeelt bij de klant thuis of de klant voldoet aan
de gestelde normen voor het verkrijgen van een voedselpakket.
In 2016 is een samenwerking tot stand gekomen tussen de
Voedselbank en Kijk op Welzijn (KoW). Sedert juli wordt de
intake van nieuwe klanten en de tussentijdse controle van
bestaande klanten gedaan door een vrijwilliger van de
Voedselbank én een Schuldhulpmaatje van KoW die tevens
vrijwilliger van de Voedselbank is geworden. Door deze
werkwijze komen klanten direct in het vizier van de
hulpverlening en kan het Schuldhulpmaatje zo nodig, op
verzoek van de klant, direct hulp aanbieden of regelen.

Producten
In 2016 zijn we er in geslaagd om een tweetal bedrijven toe te
voegen aan de bedrijven die trouw wekelijks producten aan ons
leveren. De Jumbo en de MCD supermarkt voorzien ons sinds
2016 van allerlei producten. Via de Jumbo krijgen we ook met
enige regelmaat vlees geleverd, een product dat we nog niet te
veel krijgen, dus erg welkom! In 2016 hebben we in beperkte
mate producten gekocht, dan gaat het vooral om kaas, vlees en
eieren. Begin december hebben we voor het eerst rundvlees
gekocht in twee variaties: gewoon goed rundvlees voor de niet Islamitische klanten en goed Halal rundvlees voor de Islamitische
klanten.

Acties
Naast het verstrekken van Voedselpakketten konden onze cliënten het afgelopen jaar rekenen
op diverse initiatieven van individuele burgers. Daarnaast zijn door verschillende externe
partijen, in samenspraak met de Voedselbank, wederom diverse (doorlopende) activiteiten
georganiseerd. Het betrof hier o.a. acties van:
- Het Inge de Bruin zwembad
gratis zwemles en zwembadfeestjes
- De Stichting jarige Job
verjaardagspakketten
- Het Theater het Kruispunt
theaterarrangementen
- De Stichting Kiwanis
kerstcadeaus
- De Kerken in Barendrecht
voedselinzameling
- Verschillende scholen
voedselinzameling
- De Protestante Gem. Barendrecht
Cadeaubonnen van Jumbo / Oliebollen /
Sinterklaascadeautjes
- De Stichting Present / Rabobank en
Cuisine Culinair
jaarlijks etentje voor klanten
- De Stichting Altijd Feest
gratis verjaardagsfeestjes
- Vitaal praktijk Otten
Budget kookcursus
- Aad van Loon sport
aantal gratis abonnementen

Inkomsten
We hebben in 2016 een financieel minder goed jaar gehad.
Door verschillende acties is € 16.335 (in 2015 € 17.000) aan
inkomsten voor de Voedselbank gegenereerd.
Om een paar acties te noemen:
• De kerken hebben voor ons gecollecteerd en giften verstrekt,
opbrengst in 2016 € 6.217 (in 2015 € 4.790).
• Het inleveren van afval bij Afval loont heeft ca. € 868 (in 2015 €
1.807) in de kas doen vloeien.
• De gewonnen prijs van Wecycle heeft een bedrag
van €1.000 (in 2015 geen opbrengst) opgeleverd;
• Het inleveren van lege cartridge bij Digital Revolution en
123inkt.nl, heeft een bedrag van ca. € 46 (in 2015 geen opbrengst)
opgeleverd;

• De activiteiten op Koningsdag hebben € 1.400 (in 2015
€ 1.190) opgeleverd.
Omdat er in het jaar 2016 € 23.250 is uitgegeven (in 2015
€ 34.500) heeft de Voedselbank ca. € 6.900 ingeteerd.
In de totaalcijfers is geen rekening gehouden met de verkoop van
de oude en de aankoop van de nieuwe bus.

Communicatie
De Facebooksite van de Voedselbank is in toenemende mate van belang voor onze
communicatie. Het aantal volgers is inmiddels ruim 250.
Onze Website is in 2016 overgegaan naar een andere provider. In de aan de website
gekoppelde mailadressen kwam erg veel spammail door. De nieuwe provider beloofd, naast
een hoge betrouwbaarheid, op het gebied van spamwering een betere prestatie te leveren.
De Barendrechtse kranten hebben ook in 2016 alle nieuwsberichten van de Voedselbank
gepubliceerd waardoor er continue aandacht was voor onze stichting. Uitgaande van het
gegeven dat je ‘in beeld’ van de Barendrechters moet blijven was dit positief.
In 2016 ontstond behoefte aan nieuw opgezette folders. In de oude stond
te veel snel verouderende informatie. In een, via de BAR Beursvloer tot
stand gebrachte, samenwerking tussen Mediachefs Ridderkerk (ontwerp)
en Kijk op Welzijn (drukwerk) hebben we met gesloten beurs weer actuele
nieuwe folders kunnen verspreiden via kerken en andere organisaties.

