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JAARVERSLA G 20fl STICHTING VOEDSELBANK
OOSTSTELLINGWERF
In dit jaarverslag een overzicht van de gang van zakeninz0l7.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
Nynke van Zanden, voorzitter
Janny Jonkers, secretaris
Sieger Brouwer, penningmeester
Dirk Bloemers, lid/screening
Wilbert Kortrnann, lid/screening
Grietzen Kunnen, lid/PR en acquisitie
Het bestuur kwam in20l6 6 keer in vergadering bijeen.
Daarnaast werd er, in verschillende samenstellingen, exffa vergaderd over het inrichten van de
nieuwe locatie en het offrcieel openen van de nieuwe locatie.

Wilbert Korftnann, die betrokken was bij de Voedselbank vanaf de oprichting in 2006, heeft
te kennen gegeven per 1 januari 2018 te willen stoppen met zijn werkzaarnheden voor de
Voedselbank. Voor hem ontstaat per I januari 2018 dus een vacature.
ALGEMEN,N
Ook in 2017 heeft de Voedselbank Ooststellingwerf weer veel steun ontvangen van bedrijven,
kerken, scholer! verenigingen en particulieren.
Deze steun bestond uit financiële middelen, goederen in nafixa en persoonlijke inzet. De
Voedselbank Ooststellingwerf is bij haar werk aÍhankelijk van deze steun. Ook zijn er vele
acties gevoerdo wÍrarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Voedselbank.
Vooral in verband met de nieuwe huisvesting hebben we veel financiële steun ondervonden,
waardoor \Me een prima nieuwe locatie konden inrichten. Wij willen iedereen hiervoor heel
hartelijk bedanken.

WEBSITE
De Voedselbank Ooststellingwerf is te vinden via de website:
www.voedselbankooststellinqwerf.nl en te bereiken via het centraal
e-mailadres: info@voedselbankooststellinewerf.nl.

YRIJWILLIGERS
h.ZAfi waren er l7

wijwilligers, die elke twee weken zorgen voor de
samenstelling en uitgifte van de voedselpakketten. Door hun grote inzet lukt het steeds onze
enthousiaste

cliënten op een goede manier van een voedselpakket te voorzien.
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Het op peil houden van het wijwilligersbestand is een punt van voortdurende aandacht. Btjna
alle wijwilligers hebben deelgenomen aan de training voedselveiligheid en hebben een
certificaat ontvangen.
Harry Uben verzorgde de coórdinatie van de uitvoerende werkzaamheden. Hij heeft
aangegeven zijn werkzaamheden per I januari 2018 te willen beëindigen. In zijn plaats wordt
dus een nieuwe coórdinator gezocht.

K\ilALITEITSBE\MAKING
In 2015 heeft de Voedselbank Ooststellingwerf het "groen label" ontvangen. Dit is tfi2017
behouden. Het "groen label" betekent dat de Voedselbank Ooststellingwerf voldoet aan de
eisen die de Vereniging van VoedselbankenNederland 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.Zijkan
onaangekondigd controleren.
De heer Genit Staal fungeert als coach voedselveiliglrcid. Bij hem kan men met wagen en
problemen op dit gebied terecht.

HUISYESTING
Het jaar 2017 heeft grotendeels in het teken gestaan van het zoeken nÍur en het vinden van
nieuwe huisvesting. Door uitbreidingsplannen bij Actifood moest de Voedselbank omzien
Íuar een nieuwe locatie. Die werd gevonden aan de Zoltstede 2, alwaar een deel is befrokken
van een verzarnelgebouw van Verkoopkantoor Van der Veen.
Per 1 septembet20lT werd de nieuwe locatie betrokken. Dankzij financiële steun van
gemeente, Voedselbanken Nederland en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en plaatselijke
organisaties kon de Voedselbank op de Zoltstede een prima locatie verwezenlijken. Bij de
inrichting van de nieuwe locatie verdienen bovenal de wijwilligers, door hun grote inzet, veel
dank.

CLIENTEN
In januari 2017 kregen nog zo'n 39 huishoudens e€n voedselpakket. Dit aantal liep in de loop
van het jaar nog iets terugo waardoor er op 31 december 2017 nog33 pakketten werden
verstrekt. Wel hebben zich in ZAfi iets meer ouderen aangemeld dan in voorgaande jaren.

In20l7 zijn er totaal 64 aarrvngen gedaan, waarvan 53 gehonoreerd en 1l afgewezen. Er zijn
5l herindicaties gedaan: n46 gevallen bleef de ondersteuning van kracht en voor 5 gevallen
was dit niet meer nodig. (Zie ovenícht cliënten 2017). Gemiddeld werd er 8 maanden gebruik
gemaakt van de Voedselbanb iets korter dan in 2016 toen er gemiddeld 9,3 maanden gebruik
werd gemaakÍ van de Voedselbank.
Er werden in totaal 1023 pakketten uitgedeeld, waar dat n2016 nog 1330 pakketten bedroeg
(zie overuicht + grafiek). Een grote vermindering dus.
De kwaliteit van de voedselpakketten hebben tve op peil kunnen houden.
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Voor een deel van het voedsel worden we bevoorraad via de landelijke Voedselbank. Het
voedsel worden regionaal verdeeld eazo krijgt de Voedselbank voedsel geleverd via de
samenwerkende Voedselbanken Fryslán. Voor opslag en transport van de geleverde
voedselpakketten betalen we kosten aan Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslán.
Daarnaast zijn we in belangrijke mate afhankelijk van voedsel van lokale bedrijven. Een steun
die voor de Voedselbank onontbeerlijk is. En vraarvooÍ we de lokale bedrijven zeer
erkentelijk zijn. Ook krijgen we donaties van particulieren.

HARTELIJKDAI\IK
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

Wíj danken

toekomst.
Wij hopen ook in 2018 op deze steun te mogen rekenen.
Oosterwolde, januari 201 8

Stichting Voedselbank Ooststellingwerf
Bezoekadres: S/aardeel 12 843 1 ND Oosterwolde
Postadres: Postbus 56 8430 AB Oosterwolde
Tel: 06 '46 33 39 11
Banknummer: NL 9f RABO 0f69 9791 80
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Op l januari kregen 39 huishoudens een voedselpalftet.
In het afgelopen j aat zijn er 64 aarrvragen binnen gekomen. Totaal n1n 53 gehonoreerd, I I
zijn afgewezenen.
Bij de armvïagen zaten}} huishoudens die in het verleden ook al gebruik gemaakt hebben van
de voedselbank.
In veel gevallen werd de Íuurwaag door de cliënten zelf gedaan, in27 gevallen door
verschillende instanties: 9 via het Gebiedsteam, 6 via Scala, 7 via Vluchtelingenwerk, I via de
JP v.d. Bent Stichting I via Humanitas, I via de Stichting Leergeld, I via een bewindvoerder
en I via het Leger des Heils.
Van de 1l afgewezen kandidaten zijner 2 afl<omstig uit Oosterwolde,4 uit Appelscha,2 uit
Oldeberkoop, I uit Waskemeer, 1 uit Elsloo en I uit Donkerbroek, het ging in 5 gevallen om
eenpersoonshuishoudens en in 6 gevallen om een gezin(2 of meer personen).
Van de 53 toegekende aanvragen maakten er 6 gebruik van de schuldsanering van de
Ikedietbank Nederland 13 aanvragers stonden onder bewindvoering of budgetbeheer.
15 aanvragers hadden een AWB, WW, WAJONG of andere uitkering, 12 hadden een
inkomen uit loon met in sommige gevallen een aanvullende uitkering en 7 hadden op het
moment van aanwaag geen enkele vonn van inkomen of was een uitkering in aanvraag.
Van de afgewezen aanwageÍs hadden 6 inkomen uit arbeid, 3 hadden een uitkering en
2 stonden onder bewindvoering of budgetbeheer.
In de meeste gevallen is/was er bij de aanvragers die een uitkering of inkomen uit loon
hadden sprake van schulden.

Inz}n

hebben zich iets meer ouderen aangemeld dan in voorgaande jareno 11 personen

(8 in 2016).
In2}fi waren er 20 van de toegewezenaanwagen van I persoonshuishoudens, 8 van
2 persoonshuishoudens, 7 van 3 personen en 16 van gezinnen van 4 ofmeer personen.

In een aantal gevallen is geadviseerd aanvullende bijstand, huw- en/of zorgfoeslag aan te
wagen en/of is doorverwezen nÍrar hulpverlenende instanties.
geweesto in 46 gevallen bleef de ondersteuning van kracht, in
gevallen
niet
meer noodzakelijk.
5
was ondersteuning

Ia20l7 zijn er 51 herindicaties

4 cliënten hebben zich zeïf afgemeld.
l8 cliënten njnvande lijst afgevoerd omdat ze herhaaldelijk hun voedselpakket niet
ophaalden en niet reageerden op brieven.
22 cliëntenzijn van de lijst afgevoerd volgens afspraak (afgesproken termdn ten einde),
waarvan 2 metde maximale termijn van 3 jaar.
ln20l7 zijn dus 59 cliënten uitgeschreven.
1
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Van de 59 huishoudens die ín2017 zijn uitgeschreven zijn:
39 huishoudens afkomstig uit Oosterwolde, 9 uit Appelsch4 6 uit Haulerwijlq
Makking4 2 uit Nijeberkoop, I uit Elsloo en I uit Oldeberkoop.

1

uit

Het grng om22 eenpersoonshuishoudens, 13 tweepersoonshuishoudens, 8 driepersoonshuishoudens en 16 huishoudens van 4 ofmeer personen.
Het ging om ondersteuning van:
7 x 1 maand,T x?maanden, 9 x 3 maanden, 5 x 4 maanden, 4 x 5 maanderg 4 x 6 maanden,
3 x7maanden,2x9maanden,3xll maanden,6xl2maanden, I x 15maanden, I x 16
maanden ,2x 17 maanden, 1x23 maanden, I x 30 maanden, 1 x 35 maanden en2x36
maanden. Dat is een gemiddelde verstrekking van 8 maanden (2016 gemiddeld 9,3 maanden).

Ira2}fl was er om de week een uitgifte.
ln20l7 zijn in totaal 1023 pa}il<etten uitgegeven

en zijn er 26 uitgifte momenten geweest dat
is gemiddeld 39 pakftetten per uitgifte: 395 A pakketten,zg{B pakketten en334 C pakketten.

Bij

de laatste uitgifte op22 december 2017 kregen 31 huishoudens een voedselpakket
verstrelsÍ.

Op 31 december2Ol7 waren er 33 huishoudens ingeschreven, de verdeling over de
verschillende plaatsen in Ooststellingwerf is als volgt:

Oosterwolde: 17 huishoudens, waaÍvan:

-

3 alleenstaande volwassenen (3 mannen)

2x2volwassenenlví/V
1x l volwasseneMmet I kind
I x I volwassenV met2kinderen
I x I volwasseneMmet I kind
1x l volwasseneVmet3 kinderen
I x l volwasseneVmet4kinderen
2 x 2 volwassene M/V met2 kinderen
2x2 volwassenenM/Vmet3 kinderen
3 x 2 volwassenen lv{/V met 5 kinderen

Het aantal volwassen mannen is 13, het aantal volwassen vïou\ilen is 11, kinderen 36.

Haulerwijk:

-

4 huishoudens, \ilaarvan:
2 alleenstaande volwassenen (2 mannen)
I x l volwasseneVmet3 kinderen

I x 1volwasseneMmet4kinderen

Mannen 3, vrouwen

l, kinderen

7
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Appelscha: 6 huishoudens,lvaarvan:
1x l volwasseneV

-

2x2volwassenenlWV
I x I volwasseneVmet3 kinderen

2x

2 volwassenenlv{1V met 3 kinderen

Mannen 3, vrouwen 5, kinderen 9

Makkinga: t huishouden

-

lxlvolwasseneM

Mannen

I

Oldeberkoop: 4 huishouden, waaf,van:
3 alleenstaande volwassenen (1 maru 2 wouwen)

-

lx2volwassenenhrÍ/V

Mannen2, wouwen2
Donkerbroek: I huishouden

-

lxlvolwasseneM

Mannen

I

Oosterwolde, j anu an 20 17
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Overzicht 01-01-17 toÍ cn metSl-12-17

64

Aanvragen
Afgewezen
Toegewezen

11

53

Aantal herindicaties
Continuering

51

46

Beëindigd na herindicatie
Beeindiging volgens afspraak
Beëindigd na herhaaldelijk niet ophalen
Afmeldingen
Totaal

5

22
18

l4
59

Verloop 2017 : 59 cliënten
Aantal cliënten per l januari 2017:
Aantal cliënten per 31 december ZAfi

Totaal aantal pakketten
395 A pakketten
294 B pakketten
334 C pakketten

ZAfi: rc23

39
33
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2017 Grafiek verstrekking voedselpakketten per maand
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