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JAARVERSLAG 2018  
 

In dit jaarverslag een overzicht van de gang van zaken in 2018. 

 

BESTUUR 
Het bestuur bestaat uit: 

Nynke van Zanden, voorzitter 

Janny Jonkers, secretaris 

Sieger Brouwer, penningmeester 

Dirk Bloemers, lid 

Grietzen Kunnen, lid 

Lambert van Dijk, lid (per 1 mei 2018) 

 

De vacature in het bestuur die op 1 januari ontstond is gelukkig per 1 mei weer ingevuld. 

Het bestuur kwam in 2018 acht keer in vergadering bijeen. 

 

ALGEMEEN 
Ook in 2018 heeft Voedselbank Ooststellingwerf weer steun ontvangen van bedrijven, kerken, 

scholen, verenigingen en particulieren. Hoewel de financiële giften dit jaar  wat terug liepen, bleef de 

steun in de vorm van goederen in natura en persoonlijke inzet onverminderd groot. Ook zijn er vele 

acties gevoerd, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Voedselbank. Voedselbank 

Ooststellingwerf is bij haar werk afhankelijk van deze steun en wij willen iedereen hiervoor dan ook 

heel hartelijk bedanken.  

 

WEBSITE 
De Voedselbank Ooststellingwerf is te vinden via de website: www.voedselbankooststellingwerf.nl  

en te bereiken via het centraal e-mailadres: info@voedselbankooststellingwerf.nl.  

 

VRIJWILLIGERS 
Ook in 2018 waren er 17 enthousiaste vrijwilligers, die elke twee weken zorgen voor de samenstelling 

en uitgifte van de voedselpakketten. Door hun grote inzet lukt het steeds onze cliënten op een goede 

manier van een voedselpakket te voorzien. 

 

Het op peil houden van het vrijwilligersbestand is een punt van voortdurende aandacht. Toch hebben 

zich in 2018 weer voldoende nieuwe vrijwilligers aangemeld voor de werkzaamheden op de 

Voedselbank. En hebben we de vacature voor de functie van coördinator per 1 april kunnen opvullen. 

 

KWALITEITSBEWAKING 
In 2015 heeft Voedselbank Ooststellingwerf het “groen label” ontvangen. Dit is ook in 2018 

behouden. Het “groen label” betekent dat Voedselbank Ooststellingwerf voldoet aan de eisen die de 

Vereniging van Voedselbanken Nederland stelt. Dit betekent dat we ons houden aan de 

kwaliteitsafspraken die de Vereniging heeft gemaakt met een aantal grote voedselketens en 

producenten. Daardoor kunnen we profiteren van de giften die door deze bedrijven worden gedaan. 

Ook voldoen we aan de eisen die door de Nederlandse overheid worden gesteld aan voedselbanken. 

De Voedsel- en Warenautoriteit bewaakt deze kwaliteit. Zij kan onaangekondigd controleren. 

 

HUISVESTING 
Het begin van 2018 stond in het teken van de officiële opening van de nieuwe locatie. Op  

19 januari 2018 opende wethouder Van Esch van de gemeente Ooststellingwerf de locatie op de 

Zoltstede 2 officieel. Wij mochten op die middag vele genodigden welkom heten. 

http://www.voedselbankooststellingwerf.nl/
mailto:info@voedselbankooststellingwerf.nl
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FINANCIEN 
Een deel van het voedsel verkrijgen we via landelijke en regionale voedselkanalen. Dit voedsel wordt 

vervolgens verdeeld via het regionale distributiecentrum in Drachten, waar de 17 Friese 

Voedselbanken in samenwerken. Voor opslag en transport van de geleverde voedselproducten betalen 

we kosten aan Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân.  

Daarnaast zijn we in belangrijke mate afhankelijk van voedsel van lokale bedrijven. Een steun die 

voor de Voedselbank onontbeerlijk is. En waarvoor we de lokale bedrijven zeer erkentelijk zijn. Ook 

krijgen we donaties van particulieren. 

 

CLIENTEN 
Het cliëntenaantal is in 2018 gestegen van 34 huishoudens in januari naar 44 in december.  

Het totaal aantal cliënten daalde echter wel ten opzichte van 2017.  

 

Het aandeel ouderen dat een pakket aanvroeg is vorig jaar weer wat gestegen met het jaar daarvoor 

evenals het percentage 1-persoonshuishoudens. In veel gevallen wordt de aanvraag door de cliënt zelf 

gedaan, daarnaast komt een aanvraag via diverse instanties binnen waaronder het gebiedsteam. Veel 

cliënten moeten alleen rondkomen van een uitkering. Ook is schuldenproblematiek veel voorkomend. 

Het totaal aantal verstrekte pakketten is in 2018 terug gelopen ten opzichte van 2017, maar de 

gemiddelde duur van de ondersteuning is met drie maanden toegenomen. De kwaliteit van de 

voedselpakketten hebben we op peil kunnen houden. 

 

 Huishoudens gebruik gemaakt van Voedselbank Aanvragen    
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steuning 

2018 82 59,8% 13,4% 12,2% 7,3% 7,3% 63 19,0% 54,2% 920 11 mnd 

2017 92 60,9% 16,3% 10,9% 5,4% 6,5% 64 17,2% 37,7% 1023 8 mnd 

2016 111 67,6% 13,5% 9,9% 1,8% 7,2% 55 14,5% 39,5% 1330 9 mnd 

 

 

HARTELIJK DANK 
Wij danken nogmaals een ieder die ons in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook heeft 

ondersteund. Door deze steun hebben wij een groot aantal mensen in een moeilijke periode kunnen 

helpen. Voor sommigen gaf het de kans op een nieuwe start, voor anderen gaf het uitzicht op de 

toekomst. Wij hopen ook in 2019 op deze steun te mogen rekenen. 

 

Oosterwolde, maart 2019 
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