Jaarverslag 2018
Dit is het officiële jaarverslag 2018 van de Stichting Voedselbank Barendrecht. Dit verslag bevat
de volgende onderwerpen.
- Organisatie en vrijwilligers
- Voedselveiligheid
- Aantal klanten
- Producten
- Jaarlijkse acties
- Bijzondere acties
- Brand in opslag
- Uitbreiding pand
- Inkomsten
- Communicatie

Organisatie en vrijwilligers
De Voedselbank in Barendrecht is in 2018 gerund door in totaal 47 vrijwilligers die, verdeelt in
groepen, goederen van onze leveranciers naar onze vestiging hebben vervoerd, pakketten
voor de klanten ingepakt en aan hen uitgereikt, het gebouw hebben schoongehouden en het
geheel bestuurd.
Omdat we uitsluitend met vrijwilligers werken komt het voor dat mensen er mee ophouden. In
2018 zijn 11 vrijwilligers gestopt. We bedanken Jaap Bac, Gert Blijleven, Florianne Boekenstijn,
Ria Flaes, Wim Kamperman, Piet van der Linden, Cees Meijers, Gerard Mostert, Els van Oosten,
Ignis Sangers, Renee van der Waal en Elaine Westrik (in alfabetische volgorde) 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.
Het bestuur is in 2017 nogal gewijzigd. Onze bestuursleden met bijzondere
verantwoordelijkheid voor de Coördinatie en voor de Voedselveiligheid zijn in de loop van
2018 gestopt. Voor de Voedselveiligheid zijn wij gelukkig met een enthousiast én deskundig
bestuurslid: Bea de Ruiter. Helaas zijn wij, ondanks herhaalde pogingen, er nog niet in geslaagd
om een bestuurslid voor de Coördinatie te vinden. Deze taak wordt tijdelijk door de andere
bestuursleden waargenomen hetgeen een forse extra belasting betekend.

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 2018 is onze Voedselbank, onverwacht, gecontroleerd op het
nakomen van de regels voor de Voedselveiligheid. Opnieuw hebben we
een voldoende behaald, ondanks het gegeven dat jaar na jaar de
controles strenger worden. Een resultaat waar we allemaal, en in het
bijzonder ons voor de Voedselveiligheid verantwoordelijke bestuurslid,
trots op mogen zijn!

Aantal klanten

Het afgelopen jaar is het aantal wekelijks te verstrekken
voedselpakketten gestegen. In januari verstrekten we 81
pakketten, in de loop van het jaar is dit gestegen naar 93
pakketten. Deze groei gaat tegen de stijgende welvaart in
ons land in. Een mogelijk deel van de verklaring is de
verhoging van de toelatingsnorm per 1 januari 2018.
In 2018 steeg het aantal personen als klant van 240 naar 283.
Het aantal kinderen < 18 jaar steeg van 109 naar 119.

Producten

In 2018 zijn we vleesleverancier geworden voor enkele omliggende Voedselbanken!
Inmiddels halen we meerdere keren per week voedsel, waaronder veel vlees, op bij in totaal 6
Barendrechtse supermarkten. Geweldig dat we zoveel goed voedsel mogen redden van de
Kliko! De in 2017 gestarte vorm van voedselinzameling: het Product van de Maand is in 1018
gestaag uitgebreid. Per 1 januari 2019 doen in totaal 6 kerken en 3 vestigingen van Afval Loont
in Barendrecht mee.

Jaarlijkse acties

Naast het verstrekken van Voedselpakketten konden onze cliënten in 2018 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:
- De Stichting jarige Job
verjaardag pakketten
- De Kerken in Barendrecht
voedselinzameling en collectes
- 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
- Aad van Loon sport
aantal gratis abonnementen
- Petra Kieviet
inzameling restanten Kerstpakketten

Bijzondere acties

In 2018 zijn verschillende acties ten behoeve
van onze Voedselbank gehouden.
Een bijzondere en vermeldenswaardige actie
was die van de Weight Watchers. In een
bepaalde periode werden de grammen die
de deelnemers kwijt raakten vertaald in
producten voor onze Voedselbank. In totaal
werd door de deelnemers 30.000 gram
gewicht verloren waardoor we een mooie
hoeveelheid van 30 kg. voedsel in ontvangst
mochten nemen.

Brand in de opslag

In de nacht van 30 september op 1 oktober
2018 is, vermoedelijk door brandstichting,
onze opslagplaats geheel in vlammen
opgegaan. Deze opslagplaats werd gebruikt
voor meer dan 100 lege kratten, een
papiercontainer en diverse gereedschappen.
De bedrijven die eigenaar van de kratten
hebben zonder uitzondering niet moeilijk
gedaan over het verlies, ‘tja, kan gebeuren’.
Anders was het met Renes, papierrecycling,
die stuurde ons subiet de rekening voor de
verloren gegane papiercontainer.

Uitbreiding pand

Een van de doelstellingen voor 2018 was het
realiseren van een uitbreiding van ons pand.
Een ontvangstruimte voor de klanten en wat
meer opslagruimte was het doel. De
gesprekken met een ambtenaar van de
gemeente leken lange tijd de goede kant op
te gaan. Een tekening met wensen werd
door Maarten Ouwens gemaakt en een
offerte werd door de gemeente
aangevraagd. Totdat door de gemeente op
de rem werd getrapt.
Hierna werd het van de zijde van de
gemeente stil. Wel werd ons geadviseerd om
uit te zien naar een andere locatie waar de
gewenste ruimte aanwezig is.
Wordt vervolgd in 2019!

Gelukkig zijn er heel veel positieve reacties
te melden! De stichting “Barendrechtse
Uitdaging” heeft voor ons bemiddeld met
bedrijven die ons een container voor de
opslag en het vervoer ervan hebben
geschonken! Bedankt Hamburg verhuur en
Van de Sluis Transport! Verder heeft het
schildersbedrijf Nieuwe Waterweg ons
voldoende geld geschonken om mede
dankzij de korting van Karwei Reijerwaard
het gereedschap te kunnen vervangen!

Inkomsten

We hebben het jaar 2018 financieel positief kunnen afsluiten.
De actie die in nauwe samenwerking met een tweetal
ondernemers uit het Ondernemershuis “Vrienden van de
Voedselbank” in 2017 is gestart is gestaag gegroeid.
Deze vrienden hebben in 2018 € 2.865 opgebracht.
Daarnaast levert het doneren van afval bij Afval loont ons
jaarlijks veel geld op. In 2018 was dat € 2.314.
Naast deze structurele geldstroom via Afval Loont en de
Vrienden van de Voedselbank zijn er dit jaar veel incidentele
giften binnengekomen.
Bijvoorbeeld:
• In 2018 hebben we meegedaan aan de Rabobank Clubkas
campagne. Zonder al te veel publiciteit van onze kant zijn we
als begunstigde tweede geworden! Dat leverde ons het
prachtige bedrag van bijna € 2.900 op.
• De activiteiten op Koningsdag hebben € 1.141 opgeleverd.
• Autopalet, automotive diensten in Barendrecht bestond in
2018 10 jaar en heeft aan de feestgangers een gift voor de
Voedselbank gevraagd. Dat leverde het mooie bedrag van €
1.250 op!
Door alle giften, al dan niet structureel, hebben we 2018
kunnen afsluiten met een positief saldo van € 8.248,=.
We hebben ook in 2018 de wenselijke reserveringen kunnen
doen voor het op termijn vervangen van de bestelauto, de
koel- en vriesapparaten en ander materieel.

Communicatie
De Facebooksite van de Voedselbank is in toenemende mate van belang voor onze
communicatie. Het aantal volgers is inmiddels ruim 280.
De Barendrechtse kranten hebben ook in 2018 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.

