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Voorwoord 
 
Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Voedselbank Spijkenisse en 

omstreken het jaarverslag over het jaar 2016. 
 

Voor mij als onlangs (eind december 2016) benoemde voorzitter, is dit mijn eerste 

voorwoord. Het grootste deel van 2016 was ik dus geen lid van het bestuur. Inmiddels 

heb ik mogen ervaren dat het bestuur uit zeer bevlogen en betrokken mensen 

bestaat. Ook de voorzitters voor mij waren dat. Verdrietig genoeg overleed ds. Arjen 

van Groos in 2014 en werd zijn opvolger ds. Arie van Ek niet lang daarna ook ziek. 

Arie heeft zelfs vervroegd emeritaat moeten aanvragen. We zijn in gedachten en 

gebed bij de beide gezinnen en in het bijzonder de echtgenote van Arie, Marieke, 

die nog steeds secretaris is. Dhr. Gerrit van Buuren is een tijdlang waarnemend 

voorzitter geweest. Hij kan nu een stap terug doen, maar zijn kennis en ervaring 

blijven gelukkig nog wel even voor het bestuur en de stichting behouden. Met de 

komst van mw. Anne Marie Koopman is het bestuur verder versterkt. 
 

Het bestuur is dankbaar voor al het werk dat ook in het afgelopen jaar weer is verzet  

door de coördinatoren en de vrijwilligers in diverse functies. Met elkaar dragen zij de 

grote verantwoordelijkheid om iedere vrijdag weer te zorgen dat honderden 

voedselpakketten zo’n 1.700 mensen bereiken. Maar ook de supermarktacties 

waren zeer succesvol met in december zelfs 1.147 kratten! Een geweldig resultaat. 

Ook is het goed om te melden dat we ook in 2016 met de kledingbank een 

waardevolle aanvulling konden bieden voor de klanten van de Voedselbank. 

Kleding kan een grote kostenpost vormen voor huishoudens met een beperkt 

budget. Tegelijkertijd biedt kleding niet alleen een beschermende functie, maar ook 

een sociale functie in het al dan niet ‘negatief’ opvallen en jezelf ‘zeker’ voelen.  

Daarnaast zijn we dankbaar voor de vele sponsors, zowel bedrijven, kerken, 

particulieren en uiteraard ook de gemeente Nissewaard. Hun financiële steun wordt 

helaas steeds belangrijker, want er zijn ook grote uitdagingen zo aan het begin van 

2017. Qua transport en logistiek zijn de kosten per 1 januari voor eigen rekening na 

jaren van sponsoring waar we zeer erkentelijk voor zijn. 
 

De vrachtwagen met koelinstallatie vraagt de grootste aandacht van ons als 

bestuur. Die moet vervangen worden voordat het voorjaar zich echt gaat 

aandienen met hogere temperaturen. Dat kan de koelinstallatie niet aan en ook de 

vrachtwagen zelf gaat richting grote onderhoudskosten. We zijn naarstig op zoek 

naar sponsors/financierders voor de vervanging van de vrachtwagen. 

Een ander aandachtspunt is de huisvesting. Ook die kosten zijn fors gestegen 

tegenover een vaste subsidie voor een aantal jaar van de gemeente Nissewaard. 

Inmiddels is het verschil ruim 10.000 euro.  
 

Met deze financiële uitdagingen komt het voortbestaan van de Voedselbank in de 

gevarenzone. We blijven echter hopen en vertrouwen in onderlinge solidariteit en 

betrokkenheid van mensen in onze regio en op het nemen van verantwoordelijkheid 

door de Gemeente Nissewaard. Maar bovenal willen we als bestuursleden met een 

christelijke identiteit ook vertrouwen op God die in het verleden ons al regelmatig 

positief heeft verrast en wonderlijk wegen opende. 
 

Ds. Lennart van Berkel 
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Jaarverslag bestuur  

Toelevering producten 

In het jaar 2016 heeft er weer 

een verhoging van het aantal 

pallets plaatsgevonden. Deze 

toename is grotendeels te 

danken aan het feit dat er 

door onze huidige leveranciers 

meer goederen zijn geleverd. 

Hierdoor waren wij in de 

gelegenheid  onze cliënten 

wekelijks weer een goed 

gevuld pakket te kunnen 

aanbieden. 

In 2016 bedroeg het aantal 

ontvangen pallets bijna 2.500 

stuks, met een totaal gewicht van circa 1.700.000 kilo. Ook de samenwerking met 

collega voedselbanken is heel erg belangrijk waarbij door uitwisseling van goederen 

het aanbod steeds groter en ruimer wordt. 

De supermarktacties, die twee keer per jaar gehouden worden, zijn een belangrijke 

bron van inkomende goederen. De daarbij opgehaalde producten worden gebruikt 

om eventueel schrale pakketten aan te vullen tot een verantwoord voedselpakket.  

 

HACCP-certificaat 

Doordat onze voedselbank  HACCP gecertificeerd is, kunnen en mogen wij alle 

aangeboden goederen op een verantwoorde manier verwerken. 

Hierdoor kunnen wij ons voedselpakket uitbreiden met allerlei belangrijke koel-  en 

vriesgoederen zoals vlees, zuivel en diepvriesproducten.  

Met onze vrachtwagen kunnen wij deze aangeboden koel- en vriesgoederen bij de 

verschillende leveranciers ophalen, deze opslaan in onze huidige koel- en vriescel en 

deze goederen op onze wekelijkse uitdeel dag aan onze cliënten overhandigen. 

Omdat wij in het bezit zijn van dit certificaat hebben wij onze mogelijkheden 

vergroot door leveranciers van voedingsmiddelen de zekerheid te geven dat wij op 

een verantwoorde wijze omgaan met hun goederen, zodat de voedselveiligheid 

voor hen gewaarborgd is en blijft.  
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Transportkosten 

In dit verslagjaar  heeft de Voedselbank een substantiële bijdrage moeten leveren 

aan de bekostiging van het Distributiecentrum (DC) in Rotterdam. Op basis van een 

berekende kostendekking zou dat circa  € 14.000 moeten bedragen. Met het DC is 

afgesproken dat, zoals een hardheidsclausule mogelijk maakt, vooralsnog een 

maximale bijdrage van € 10.000 per 

jaar van Spijkenisse aanvaardbaar 

is.  

 

 

Desondanks is er nog een nadelig 

exploitatiesaldo ontstaan van ruim 

€ 5.000. Om diverse redenen zal dit 

voor het jaar 2017 met een aan 

zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid beduidend groter 

worden. 

 

 

Kledinghoek/speelgoed 

Een bijkomende activiteit is het verstrekken van gebruikte en nieuwe kleding en 

gebruikt speelgoed aan onze cliënten. Deze kleding en het speelgoed worden ons 

aangeboden door o.a. particulieren en andere instanties. Onze stelregel is dat als 

mensen geen of weinig geld hebben om eten te kopen, zij dan ook weinig of geen 

geld hebben om kleding of speelgoed aan te schaffen. Wekelijks mogen onze 

cliënten, wanneer zij dit willen, vijf items per keer uitzoeken en meenemen. 

 

Vrijwilligers  

De ongeveer  75 vrijwilligers waarover de Voedselbank beschikt, vormen met elkaar 

het meest kostbare onderdeel van de organisatie, zonder wie het vele werk dat 

verricht moet worden, niet mogelijk zou zijn. Het bestuur van de Voedselbank is dan 

ook bijzonder trots op hen en is hen buitengewoon dankbaar. 
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Cliënten: intake en hercontrole  

In het verslagjaar 2016 is het aantal voedselpakketten dat elke week wordt 

uitgedeeld opnieuw gedaald. Ter vergelijking de cijfers van de laatste twee jaar: 

 

31-12-2015                            31-12-2016 

Spijkenisse en directe omgeving               465                                        350          

Brielle                                                              37                                          31 

Goeree Overflakkee                                    60*                                         78* 

Rozenburg                                                     40                                           41 

Hoeksche Waard*                                        71*                                         95* 

* De goederen voor de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee worden niet meer 

als pakketten geleverd, maar in bulkvorm.  

In Spijkenisse en directe omgeving voorzien wij per 1 januari 2017 ongeveer 886 

mensen van aanvullend voedsel.  Er waren in 2016 185 nieuwe inschrijvingen en er 

zijn 292 gezinnen uitgestroomd, een netto afname dus van 107 huishoudens. 

 

Namens het bestuur 

Gerrit van Buuren 

met dank aan: Anco Bonninga, coördinator/bestuurslid 

                 Dini Bonninga, coördinator intake  
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Verslag Activiteitencommissie  

Terugkijken in tevredenheid 

Evenals in voorgaande jaren organiseerden we in 2016 weer een Sintactie en 

tweemaal een Supermarktactie. Alle acties zijn naar onze mening geslaagd. 

Daarom kijken we als commissie tevreden terug op 2016. 

 

Sintactie 

Dit jaar organiseerden we weer een Sintactie. Hiervoor schrijven we altijd de kerken 

in Spijkenisse aan met het verzoek om een aantal cadeaus bijeen te brengen. Deze 

cadeaus kan de sint dan weer uitdelen onder de kinderen van de cliënten van de 

Voedselbank. Omdat er in 2015 nog voldoende cadeaus op voorraad waren 

schreven we toen de kerken niet aan. Hierdoor werd de voorraad weggewerkt. 

Voor 2016 begonnen we dus weer bij nul. De kerken werden opnieuw 

aangeschreven. Hoe zou de actie verlopen? Best spannend.  

Uiteindelijk bleek dat een jaartje afwezigheid bij het inzamelen van cadeautjes geen 

nadelige invloed heeft gehad. Vanuit de kerken in Spijkenisse kwamen er voldoende 

cadeaus en geld binnen om ook dit jaar de sint weer te kunnen helpen. Uiteindelijk 

konden 84 cadeaus c.q. cadeaubonnen aan hem worden overhandigd. Op zijn 

beurt kon hij hiermee de kinderen weer blij maken. 

 

Supermarktactie 

Ook in 2016 waren er twee 

Supermarktacties. Eén in het voorjaar en 

één in december. In het voorjaar waren we 

aanwezig in de meeste supermarkten te 

Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland. 

Traditiegetrouw zijn er tijdens onze 

decemberactie ook plaatselijke acties in 

Oostvoorne en Rockanje. De organisatie in 

Rockanje wordt dan gedaan door een 

plaatselijke vrijwilliger, in Oostvoorne door 

de Protestantse Gemeente. Deze acties 

worden al vele jaren door de 

Activiteitencommissie georganiseerd. Er is een draaiboek wat zo nodig wordt 

aangepast. Doordat de samenstelling van de commissie al een aantal jaren 

hetzelfde is, weet ieder lid haar/zijn taak zodat er nauwelijks hoeft te worden 

vergaderd. De communicatie vindt hoofdzakelijk plaats per telefoon, mail en 

tegenwoordig ook per WhatsApp. 

Tijdens de kerstactie 2015 hebben we geëxperimenteerd met het verschuiven van 

de tijden waarop in de supers de actie start en eindigt. Dit om te bereiken dat aan 

het einde van de dag de vrijwilligers in de supers niet lang hoeven te wachten op 

het transport dat de goederen komt ophalen. In 2016 hebben we deze proef 

doorgezet. 

Beide supermarktacties zijn goed verlopen. Het sorteren van de bijeengebrachte 

goederen kon op een acceptabele tijd worden afgerond. Het was jammer dat 

tijdens de actie in december op het laatste moment een super afhaakte vanwege 

een landelijke actie. De vrijwilligers die voor deze super waren ingeroosterd zijn 

daarna “overgeboekt” naar een andere supermarkt. 
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Zorgenvrij is de Activiteitencommissie niet. Door 

ouderdom beëindigen vrijwilligers hun 

medewerking. Helaas is er niet voldoende 

aanwas van nieuwe vrijwilligers om dit op te 

vangen. De verwachting is dat als deze tendens 

zo doorgaat er steeds minder supers bemenst 

kunnen worden. Mogelijk heeft dat nadelige 

gevolgen voor de opbrengst.  

Ook zijn er zorgen betreffende het beschikbare 

vervoer. Vooral op de vrijdagen is het soms 

improviseren. Wanneer de beschikbare vervoermiddelen verder afnemen zal het in 

de toekomst nodig zijn om één of meerdere bestelbussen te huren. Met alle 

financiële gevolgen van dien. 

 

Supermarktactie in cijfers: 

Actie Aantal 

supers 

bemenst 

Aantal 

vrijwilligers in 

supers 

Aan vrijwilligers 

logistiek 

Opbrengst  

8- en 9 april 15 176 56 776 kratten 

9- en 10 

december 

17 191 65 1.147 kratten 

 

 

Namens de Activiteitencommissie, 

Bouwen Mooldijk 
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Jaarverslag kledinghoek 

Wekelijks ontvangen wij veel kleding. Dit wordt uitgezocht, 

waarbij we bekijken of de kleding schoon en heel is en we 

sorteren op seizoen. 

Alles wat bij ons niet meegenomen wordt geven wij door 

aan vrijwilligers die de kleding naar het buitenland brengen, 

zodat mensen die het ook niet zo goed hebben hiervan 

kunnen genieten. 

Wij vragen voor de kleding geen geld, omdat onze 

doelgroep juist bij ons komt, omdat zij weinig tot geen geld 

hebben. 

Zij mogen wekelijks, met een maximumaantal van vijf stuks, 

voor alle gezinsleden kleding en schoenen uitzoeken, voor 

zover dit beschikbaar is, want ook mensen zonder geld 

hebben een warme jas nodig. De ervaring heeft ons 

geleerd dat de mensen er heel erg blij mee zijn.  De 

cliënten trekken vaak de eerder verworven kleding aan 

naar de Voedselbank om te laten zien dat zij er weer leuk 

uitzien. 

Er wordt ook regelmatig nieuwe kleding aangeboden, dit is 

voor de cliënten een echte verrassing. De cliënten zijn 

teleurgesteld als de kledinghoek een keer niet open kan zijn en soms komen soms ze 

ook gewoon even voor een praatje.  

 

Namens de medewerkers kledinghoek, Els.  
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Financiën 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Voedselbank Spijkenisse en 

omstreken 2016 

Algemeen 

In 2015 zijn de administraties van Vrede voor de Stad en de Voedselbank gesplitst. 

Giften en bijdragen die op de ING-rekening van VvdS binnenkomen zonder 

toewijzing naar de VB worden toegerekend aan VvdS. 

 

 

01 t/m 06 Inkomsten uit collecten en giften t.b.v. de exploitatie van de VB. 

07  Jaarlijkse bijdrage van VvdS. 

08  Bijdrage van Voedselbanken Nederland. 

09 Bijdrage van kleine VB in de regio, die voorzien worden van goederen 

door Spijkenisse.  

16 Sponsorbijdrage voor bestelwagen. 

17 Bijdrage Gemeente Spijkenisse. 

103 Verschil met 2015 wordt veroorzaakt door  kosten sinterklaas en 

jubileum VB. 

104 t/m 107 Kosten t.b.v. de bestelbus. 

115 Betreft de verzekering voor inboedel en het rijdend materieel in de 

loods. 

117 Aan VB Rotterdam betaalde transportkosten voor geleverd materiaal 

incl. overloop 2015. Het plafondbedrag is in overleg met VB Rotterdam 

vanaf 2016 vastgesteld op € 10.000.- 

118 Reparaties  aan de ons beschikbaar gestelde en volledig gesponsorde 

vrachtauto. 

 

Opmerkingen 

Met ingang van 2017 vervalt de beschikbare gestelde en volledig gesponsorde 

vrachtauto. Deze is eind 2016 om niet overgedragen aan de Voedselbank. De 

verwachte exploitatiekosten voor deze vrachtauto liggen jaarlijks op circa € 24.000.-  
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Overzicht gegevens  

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl 

 

Postadres bestuur stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken  

Ottersveen 124, 3205 VG Spijkenisse 

Bankrekeningnummers: 

 NL42 RABO 0121484912  t.n.v. Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken 

 NL60 INGB 0009687591   t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

 

Nieuwsbrief Vrede voor de Stad, waarin opgenomen informatie over de 

voedselbank: nieuwsbrief@vvds.nl 

secretariaat: secretariaat@vvds.nl 

Raadpleeg voor alle mailadressen de website. 

 

 

 

      
 

Stichting Vrede voor de Stad en  stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken 

hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

  

 

Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt gesteund 

door het Oranje Fonds 
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