
 
 

                                                  STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF 

 
1 

 

 
 

 

JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK 

OOSTSTELLINGWERF 
 

 
In dit jaarverslag een overzicht van de gang van zaken in 2016. 

 

BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit: 

Nel van Burgsteden, voorzitter 

Janny Jonkers, secretaris 

Sieger Brouwer, penningmeester 

Dirk Bloemers, lid/screening 

Wilbert Kortmann, lid/screening 

Onno Brandsma, lid/PR en acquisitie 

Nynke van Zanden, lid (per juni 2016) 

Grietzen Kunnen, lid (per 1-1-2017) 

Het bestuur kwam in 2016 7 keer in vergadering bijeen. 

 

Het bestuur van de Voedselbank Ooststellingwerf  kreeg in 2016 opnieuw te maken met 

tegenslag. Op 27 augustus overleed, na een kort ziekbed, het bestuurslid voor PR en 

acquisitie, de heer Onno Brandsma uit Langedijke. Zijn inzet en enthousiasme waren een 

grote inspiratiebron voor de Voedselbank. 

Vooruitlopend op het terugtreden van Nel van Burgsteden per 1 januari 2017 is Nynke van 

Zanden uit Appelscha in juni 2016 benoemd tot bestuurslid. 

Voor de vrijgevallen functie van PR en acquisitie is in december 2016 Grietzen Kunnen uit 

Appelscha benoemd. Per 1 januari 2017 zal hij officieel toetreden tot het bestuur. 

 

ALGEMEEN 

Ook in 2016 heeft de Voedselbank Ooststellingwerf weer veel steun ontvangen van bedrijven, 

kerken, scholen, verenigingen en particulieren. 

Deze steun bestond uit financiële middelen, goederen in natura en persoonlijke inzet. De 

Voedselbank Ooststellingwerf is bij haar werk afhankelijk van deze steun. Ook zijn er vele 

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

iedereen hiervoor 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.  

 

 
 

http://www.voedselbankooststellingwerf.nl/
mailto:info@voedselbankooststellingwerf.nl
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VRIJWILLIGERS 

In 2016 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. Bijna 

alle vrijwilligers hebben deelgenomen aan de training voedselveiligheid en hebben een 

certificaat ontvangen. 

Harry IJben verzorgt de coördinatie van de uitvoerende werkzaamheden. 

 

KWALITEITSBEWAKING 

In 2015 heeft de Voedselbank Ooststellingwerf het “groen label” ontvangen. Dit is in 2016 

behouden. Het “groen label” betekent dat de 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. 

In 2016 is hierop verder ontwikkeld. (Nieuwe) vrijwilligers worden via een training 

gecertificeerd. De heer Gerrit Staal fungeert als coach voedselveiligheid. Bij hem kan men 

met vragen en problemen op dit gebied terecht. 

 

HUISVESTING 

De huisvesting bij Actifood voldoet goed. Inwonen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met 

voeding en voedingsproducten heeft veel voordelen. Er kan gebruik gemaakt worden van 

koel- en diepvriesopslag. Tevens kan er meegelift worden met de ongediertebestrijding. 

In 2016 is aangekondigd, dat hieraan helaas – op afzienbare tijd – een einde komt. Wegens 

uitbreidingsplannen bij Actifood moet de Voedselbank omzien naar een andere locatie, 

bepaald geen sinecure gelet op eerdergenoemde voordelen. 

 

CLIENTEN 

De toename van het aantal cliënten aan het einde van 2015 zette zich in de eerste helft van 

2016 door. Na de zomer was een daling van het aantal cliënten te zien.  

In 2016 zijn er totaal 55 aanvragen gedaan en 80 herindicaties (zie overzicht cliënten 2016). 

Gemiddeld werd er 9,3 maanden gebruik gemaakt van de Voedselbank, aanzienlijk langer dan 

in 2015 (gemiddeld 7,2 maanden).  

Er werden in totaal 1330 pakketten uitgedeeld, waar dat in 2015 nog 1248 pakketten bedroeg 

(zie overzicht + grafiek). 

De kwaliteit van de voedselpakketten hebben we op peil kunnen houden. 

 

FINANCIEN 

Het langer gebruik maken van de voorzieningen van de Voedselbank heeft geleid tot meer 

voedselpakketten. Voor opslag en transport van de geleverde voedselpakketten betalen we 

kosten aan Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân. Meer pakketten betekent dus 

meer uitgaven. Helaas moeten we constateren dat een landelijk verwachte toename van het  
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voedselaanbod achterwege blijft, zodat er minder voedsel bij de Voedselbanken komt. Een 

beroep doen op lokale bedrijven blijft dan ook een belangrijk punt. 

Ook zien we een afname aan donaties (zie financieel verslag). Hierdoor wordt het moeilijk om 

de begroting sluitend te houden. En gelet op een toekomstige verhuizing hopen we dan ook op 

voldoende (financiële) steun om het werk van de Voedselbank op een goed niveau te blijven 

houden. 

 

HARTELIJK DANK 

Wij danken 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 2017 op deze steun te mogen rekenen. 

 

Oosterwolde, januari 2017 

 

 

 

Stichting Voedselbank Ooststellingwerf 

Bezoekadres: Waardeel 12 8431 ND  Oosterwolde 

Postadres: Postbus 56 8430 AB  Oosterwolde 

Tel: 06 - 46 33 39 11 

Banknummer: NL 91 RABO 0169 9791 80 
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OVERZICHT CLIËNTEN 2016 

 

Op 1 januari kregen 65 huishoudens een voedselpakket. 

In het afgelopen jaar zijn er 55 aanvragen binnen gekomen. Totaal zijn 43 gehonoreerd,  

10 zijn afgewezenen, 1 heeft zich na een 1e contact zelf afgemeld en 1 heeft na een eerste 

contact geen contact meer opgenomen. 

In de meeste gevallen werd de aanvraag door de cliënten zelf gedaan. 

2 aanvragen kwamen via St. Scala, 2 via Vluchtelingenwerk, 1 via de JP v.d. Bent Stichting,  

2 via het Gebiedsteam, 1 via Humanitas en 1 via de Stichting Leergeld. 

 

Van de 10 afgewezen kandidaten zijn er 7 afkomstig uit Oosterwolde, 1 uit Appelscha,  en  

2 uit Haulerwijk, het ging in 4 gevallen om eenpersoonshuishoudens en in 6 gevallen om een 

gezin (2 of meer personen).  

De aanvrager die zich na een 1e contact zelf heef afgemeld was afkomstig uit Oosterwolde, de 

gezinssamenstelling is niet bekend, de aanvrager die na het eerste contact niets meer heeft 

laten horen kwam uit Oosterwolde en ook hiervan is de gezinssamenstelling niet bekend. 

 

Van de aanvragers maken er 5 gebruik van de schuldsanering van de Kredietbank Nederland, 

13 aanvragers stonden onder bewindvoering of budgetbeheer. 

20 aanvragers hadden een AWB-, WW-, WAJONG- of andere uitkering, 9 hadden een 

inkomen uit loon met in sommige gevallen een aanvullende uitkering en 6 hadden op het 

moment van aanvraag geen enkele vorm van inkomen. Van 2 aanvragers is de vorm van 

inkomen onbekend, het gaat hier om die aanvragen die na een eerste aanmelding geen contact 

meer heeft opgenomen of zich heeft afgemeld. 

In de meeste gevallen is er bij de aanvragers, die een uitkering of inkomen uit loon hadden, 

sprake van schulden. 

 

In 2016 hebben zich ongeveer net zoveel ouderen aangemeld dan in 2015, 8 x 50+ tegen  

9 x 50+ in 2015. 

In 2016 waren er 17 aanvragen van 1 persoonshuishoudens, 17 van 2 persoonshuishoudens,  

6 van 3 personen en 13 van gezinnen van 4 of meer personen. Van 2 aanvragers is de 

gezinssamenstelling onbekend. 

 

In een aantal gevallen is geadviseerd aanvullende bijstand, huur- en/of zorgtoeslag aan te 

vragen en/of is doorverwezen naar hulpverlenende instanties. 

 

In 2016 zijn er 80 herindicaties geweest, in 69 gevallen bleef de ondersteuning van kracht, in  

11 gevallen was ondersteuning niet meer noodzakelijk. 

12 cliënten hebben zich zelf afgemeld. 

11 cliënten zijn van de lijst afgevoerd omdat ze herhaaldelijk hun voedselpakket niet 

ophaalden en niet reageerden op brieven. 

29 cliënten zijn van de lijst afgevoerd volgens afspraak (afgesproken termijn ten einde) 

waarvan 4 met de maximale termijn van 3 jaar. 

In 2016 zijn dus 63 cliënten uitgeschreven. 
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Van de 63 huishoudens die in 2016 zijn uitgeschreven zijn: 

44 huishoudens afkomstig uit Oosterwolde, 8 uit Appelscha, 8 uit Haulerwijk, 1 uit 

Makkinga,1 uit Nijeberkoop en 1 uit Oldeberkoop. 

  

Het ging om 24 eenpersoonshuishoudens, 15 tweepersoonshuishoudens, 8 drie- 

persoonshuishoudens en 16 huishoudens van 4 of meer personen. 

 

Het ging om ondersteuning van: 

4 x 1 maand, 6 x 2 maanden, 10 x 3 maanden, 7 x 4 maanden, 6 x 5 maanden, 4 x 6 maanden, 

3 x 7 maanden, 1 x 8 maanden, 1 x 9 maanden, 2 x 10 maanden, 3 x 11 maanden, 1 x 12 

maanden, 2 x 13 maanden, 1 x 14 maanden, 1 x 15 maanden, 1 x 17 maanden,  2 x 18 

maanden,1 x 20 maanden, 1 x 24 maanden, 1 x 27 maanden, 1 x 31 maanden, en 4 x 36 

maanden. Dat is een gemiddelde verstrekking van 9,3 maanden, dit is aanzienlijk hoger dan 

2015 (7,2 maanden). 

 

In 2016 was er om de week een uitgifte. 

In 2016 zijn in totaal 1330 pakketten uitgegeven en zijn er 26 uitgifte momenten geweest, dat 

is gemiddeld 51 pakketten per uitgifte. 

512 A-pakketten, 410 B-pakketten en 408 C-pakketten. 

 

Bij de laatste uitgifte op 18 december 2016 kregen 48 huishoudens een voedselpakket 

verstrekt.  

 

Op 31-12-2016 waren er 48 huishoudens die een voedselpakket kregen, de verdeling over de 

verschillende plaatsen in Ooststellingwerf is als volgt: 

 

Oosterwolde:  31 huishoudens, waarvan: 

- 9 alleenstaande volwassenen (5 vrouwen, 4 mannen) 

- 4 x 2 volwassenen M/V 

- 2 x 2 volwassenen M/V met 6 kinderen 

- 1 x 2 volwassenen M/V met 4 kinderen 

- 2 x 2 volwassenen M/V met 3 kinderen 

- 3 x 2 volwassenen M/V met 2 kinderen 

- 1 x 1 volwassenen V met 4 kinderen 

- 1 x 1 volwassen V met 3 kinderen 

- 3 x 1 volwassenen V/V/M met 2 kinderen 

- 5 x 1 volwassenen M/M/M/V/V met 1 kind 

Het aantal volwassen mannen is 24, het aantal volwassen vrouwen is 20, kinderen 46. 

 

Haulerwijk: 3 huishoudens, waarvan: 

- 3 alleenstaande volwassenen (2 mannen, 1 vrouw) 

Mannen 6, vrouwen 7, kinderen 3 
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Appelscha: 7  huishoudens, waarvan: 

- 2 alleenstaande volwassenen (1 vrouw, 1 man) 

- 1 x 1 alleenstaande volwassenen met 3 kinderen  

- 1 x 2 volwassenen M/V met 5 kinderen 

- 1 x 2 volwassenen M/V met 3 kinderen 

- 1 x 2 volwassenen met 2 kinderen 

- 1 x 2 volwassenen met 1 kind 

Mannen 5, vrouwen 6, kinderen 14 

  

Waskemeer: 1 huishouden: 

Vrouwen 1, kinderen 3 

 

Makkinga: 2 huishoudens: 

- 1 x 1 volwassene 

- 1 x 2 volwassenen met 2 kinderen 

Mannen 2, vrouwen 1, kinderen 2 

 

Nijeberkoop: 2 huishoudens: 

- 2 x 2 volwassenen 

Mannen 2, vrouwen 2 

 

Oldeberkoop: 1 huishouden: 

- 1 x 1 volwassene 

1 man 

 

Donkerbroek:  1 huishouden 

- 1 x 1 volwassene 

1 man 

 

 

 

 

            Oosterwolde januari 2017 
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Overzicht 01-01-16 tot en met 31-12-16 

 

 

Aanvragen     55 

Afgewezen     10 

Geen contact meer opgenomen    2 

Verlengd na te late herindicatie    3 

Toegewezen     46 

 

 

Aantal herindicaties    80 

Continuering      69 

 

Beëindigd na herindicatie    11 

Beëindiging volgens afspraak  29 

Beëindigd na herhaaldelijk niet ophalen        11 

Afmeldingen        12 

Totaal      63 

 

Verloop 2016:  63 cliënten 

 

Aantal cliënten  per 1 januari 2016  65 

Aantal cliënten  per 31 december 2016 48 

 

 

 

Totaal aantal pakketten 2016: 1330 

 

512 A-pakketten 

410 B-pakketten 

408 C-pakketten 
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A pakketten:   512 

B pakketten:   410 

C pakketten:   408 

 

Totaal   1330        

 

 

April 3 x uitgifte 

September 3 x uitgifte 


