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Voorwoord 

Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Voedselbank Spijkenisse en 

omstreken het tweede officiële jaarverslag van de stichting. 

Veel werk wordt wekelijks verzet door de coördinatoren en de vrijwilligers in diverse 

functies. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat elke vrijdag honderden voedselpakketten 

kunnen worden uitgereikt aan de cliënten. Daar gaat echter heel wat aan vooraf en 

daar is ook heel veel voor nodig. Dit verslag wil u daarin graag inzicht bieden. 

De verslagen van de coördinator, de activiteitencommissie en de penningmeester 

geven gezamenlijk een beeld van alles wat wordt ondernomen om het bedrijf dat 

de Voedselbank inmiddels is geworden, succesvol te laten draaien.  

Vanwege de nog steeds niet vervulde vacature van eerste voorzitter en de 

langdurige ziekte van de tweede voorzitter vindt u op deze plaats geen voorwoord 

van de voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers kwamen bij elkaar tijdens de viering van het 10-jarig 

bestaan van de Voedselbank. Zij werden toegesproken door 

bestuurslid dhr. Gerrit van Buuren (staand).  
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Jaarverslag bestuur  

Een overzicht van de meest in het oog springende feiten uit 2015 

Toelevering producten 

In het jaar  2015 heeft er weer een verhoging van de hoeveelheid aangeleverd 

voedsel plaatsgevonden. Deze toename is grotendeels te danken aan het feit dat 

er nieuwe leveranciers zijn bijgekomen, en doordat we van één leverancier nu het 

gehele afgelopen jaar producten hebben mogen ontvangen. Daarbij zijn er door 

verschillende bedrijven ook meer goederen aan de Voedselbank beschikbaar 

gesteld. 

Het aantal ontvangen pallets bedroeg in 2015  2286 (2014: 1875) met een totaal 

gewicht van ca. 1.700.000 kilo (2014: 1.410.000 kilo).  

De contacten met leveranciers van verse groenten, andere voedselbanken en 

bedrijven zijn in het afgelopen jaar niet alleen vermeerderd, maar ook verdiept. 

Ook de supermarktacties, die twee keer per jaar gehouden worden,  leveren een 

belangrijke hoeveelheid goederen op. De daarbij opgehaalde producten worden 

gebruikt om de pakketten aan te vullen tot een verantwoord voedselpakket.  

Uitwisseling van goederen met andere voedselbanken levert ook een belangrijke 

uitbreiding van het voedselpakket.  

HACCP-certificaat 

Op 26 januari 2015  heeft de Voedselbank Spijkenisse e.o. het fel begeerde groene 

certificaat officieel mogen ontvangen. Dit houdt in dat wij nu alle handelingen op 

het gebied van koel- en vriesopslag en gekoeld vervoer mogen uitvoeren. 

Door dit HACCP certificaat kunnen wij bij meerdere bedrijven langs om 

aangeboden koel- en vriesgoederen op een verantwoorde manier op te halen. Wij 

kunnen deze opslaan in onze huidige koel/vriesopslag om deze goederen op een 

verantwoorde manier wekelijks aan onze cliënten uit te delen. 

Het verkregen certificaat is voor ons van grote waarde, omdat leveranciers van 

voedingsmiddelen zekerheid verlangen dat wij op een verantwoorde wijze omgaan 

met hun goederen zodat de voedselveiligheid gewaarborgd is en blijft.  

Vrijwilligers 

De ca. 75 vrijwilligers waarover de Voedselbank beschikt, vormen met elkaar het 

meest kostbare onderdeel van de organisatie. Zonder hen zou 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 2015 is het aantal voedselpakketten dat elke week wordt 

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

 31-12-2014  31-12-2015 

Spijkenisse en directe omgeving    512   465  

Brielle                                                              41     37 

Goeree Overflakkee                                    54     60* 

Rozenburg                                                     29     40 

Hoeksche Waard*                                     120*     71* 

* 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 2016 ongeveer 1175 

mensen van aanvullend voedsel.  Er waren in 2015 264 nieuwe inschrijvingen en er 

zijn 311 gezinnen  uitgestroomd, een netto afname dus van 47 huishoudens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vrijwilligers aan het werk tijdens het maken van de pakketten  
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Verslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse en omstreken  

De Activiteitencommissie van de Voedselbank organiseerde in 2015 verschillende 

activiteiten. 

Supermarktacties 

Ook dit jaar organiseerden we twee supermarktacties. Eén 

in april en één in december. Aan de december-actie 

deden naast supermarkten in Brielle en Nissewaard, ook 

winkels in Oostvoorne en Rockanje mee. In Oostvoorne 

organiseert de Protestantse Gemeente de actie. In 

Rockanje wordt de actie gecoördineerd door een vrijwilliger 

uit die plaats. De opbrengst in deze plaatsen is voor Voedselbank Spijkenisse e.o. 

Over de opbrengsten van beide acties zijn we tevreden. In april werden 662  

gesorteerde kratten ingezameld en in december 1.273.  

De formule hebben we voor de actie in december wat aangepast. We hebben 

tijdens deze actie gewerkt met drie verschillende aanvangstijden. Dit omdat in het 

verleden de vrijwilligers in de supers nog lang moesten wachten totdat de goederen 

werden opgehaald. De eerste resultaten van dit experiment lijken goed te werken. 

We gaan er daarom in 2016 zeker mee door. 

Een probleem is het vervoer op vrijdag. Structureel komen we dan minimaal één 

bestelbus te kort. Hoe dit op te lossen weten we nog niet. Een bus huren past, zo 

denken we, niet in de huidige begroting. 

Aan een actie werken gemiddeld ruim 200 vrijwilligers mee. Op dat punt zijn er ook 

zorgen. Ons vrijwilligersbestand vergrijst. Mensen haken om gezondheidsredenen af. 

Dit wordt zeker niet  opgevangen door nieuwe aanwas. Hierdoor kunnen tijdens een 

actie niet alle winkels worden bemenst. Om vrijwilligers te werven hebben we dit jaar 

gebruik gemaakt van www.nissewaardvoorelkaar.nl. Dit is een site van de gemeente 

Nissewaard waarop vrijwilligers kunnen worden geworven. Helaas heeft dat geen 

nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Daarom een dringende oproep aan de kerken die 

het werk van Vrede voor de Stad dragen om ons te helpen bij het vinden van 

nieuwe vrijwilligers. 

Vrijwilligersavond 

Bij de supermarktacties zijn ruim 200 mensen actief. We kennen 

hen vaak alleen maar van naam. Omgekeerd is dat bij de 

vrijwilligers ook vaak het geval.  Daarom organiseerden we op 7 

oktober een vrijwilligersbijeenkomst. De avond werd gehouden bij 

de Voedselbank. Ruim 60 vrijwilligers bezochten deze avond. De 

coördinator van de Voedselbank gaf de nodige informatie over 

de Voedselbank Spijkenisse e.o. Hierbij ging hij uitgebreid in op de 

vragen van de vrijwilligers. De Activiteitencommissie heeft de 

vrijwilligers door middel van sketches geïnformeerd over een 

aantal zaken die tijdens een actie van belang zijn. Het gaat 

daarbij o.a. over bereikbaarheid, zichtbaarheid, gedrag, 

uitstraling, e.d.  

Voor ontspanning werd gezorgd door “De Dolle Spijker”. Ook was er ruim tijd om 

elkaar te ontmoeten. 

Gezien de reacties denken we dat deze avond in een behoefte voorzag. We zijn 

dan ook zeker van plan om een dergelijke avond in de toekomst nog eens te 

organiseren. 

http://www.nissewaardvoorelkaar.nl/
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Sintactie 

Ook dit jaar was er weer een sint actie. Een actie bedoeld om voor de 

goedheiligman cadeaus bijeen te brengen, zodat hij ze kan uitdelen aan de 

kinderen van cliënten van de Voedselbank. Het aantal cadeaus wordt daarbij aan 

ons doorgegeven door de intake coördinator van de Voedselbank.  

Normaal schrijven we ruim vooraf de kerken in Spijkenisse aan of zij willen helpen bij 

deze actie en zo ja hoeveel cadeaus ze bijeen kunnen brengen. Omdat er nog geld 

en cadeaus van vorige acties waren overgebleven hebben we hen deze keer 

geïnformeerd dat we die eerst wilden opmaken en dit jaar dus geen beroep op hen 

zouden doen.  

In de weken voorafgaande aan de Sinterklaasmiddag werden er ca. 120 cadeaus 

ingepakt en gesorteerd op geslacht, leeftijd en belangstelling van het kind. Hierna 

konden ze door de sint worden uitgedeeld. 

We zijn nu door de voorraad heen. We hopen daarom dat in 2016 de kerken ons 

weer bij deze actie willen helpen. 
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Financiën 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Voedselbank Spijkenisse e.o. 

2015. 

Algemeen 

In 2015 zijn de administraties van VvdS en de VB 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  Vaste bijdragen van kerken en jaarlijkse bijdrage van VvdS 

08  Bijdrage van VB Nederland 

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

door Spijkenisse. In 2015 is buitenpost Goeree meer zelfvoorzienend 

geworden 

13 Sponsorbijdrage voor onderhoud en reparaties 

17 Bijdrage Gemeente Spijkenisse 

103 Kosten sinterklaas en jubileum 

104 Verzekering Vivaro volledig casco 

117 Aan VB Rotterdam betaalde transportkosten voor geleverd materiaal. 

118 Reparaties  aan de ons beschikbaar gestelde en volledig gesponsorde 

vrachtauto 

 

Opmerkingen. 

Met ingang van 2016 zal er een vergoeding voor gemaakte kosten aan het 

Distributiecentrum Rotterdam betaald gaan worden, welke berekend wordt op basis 

van het aantal gezinnen.   

Dit zal naar schatting een kostenpost worden van ca € 10.000 tot 15.000.  
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Overzicht gegevens  

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl 

 

Postadres bestuur stichting Voedselbank Spijkenisse e.o.: 

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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