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Voorwoord en Samenvatting
Beste lezer,
Namens de vrijwilligers en het bestuur van de Voedselbank Smallingerland, hierbij het
Jaarverslag over het jaar 2021.
In 2021 was Corona nog steeds onder de mensen. Daarom moesten we dit jaar de
maatregelen handhaven en verder verscherpen.
Op diverse gebieden zijn de voorzieningen verbeterd. Zo is er een hijsinstallatie aangeschaft
en is er een aparte ruimte voor het ontvangen van klanten gemaakt om de privacy te
waarborgen.
De voedselaanvoer liep verder terug. Vooral omdat supermarkten een nieuw prijsbeleid
hebben ingevoerd; afprijzen naarmate de uiterste verkoopdatum dichterbij komt. Vooral de
vleesaanvoer liep sterk terug. Gelukkig heeft een plaatselijke ondernemer via inkoop de
uitgifte van vlees voor ons op niveau kunnen houden. Verse groenten zijn steeds minder te
verkrijgen, daarom gaan we over tot inkoop van diepvriesgroenten.
Het aantal vrijwilligers is gedaald, de wachtlijst is nagenoeg verdwenen.
Na een aanvankelijke stijging van het aantal klanten in het begin van de Corona periode, is
het aantal klanten behoorlijk gedaald. We hebben met diverse partijen hierover gesproken
en inmiddels zijn diverse partijen bereid gevonden ons onder de aandacht van potentiële
klanten te brengen.
De financiële situatie is goed op orde. Gelukkig zijn we in staat om daar waar nodig
(stagnerende voedselaanvoer) producten aan te kopen.
In 2021 kregen we weer een audit op het gebied van voedselveiligheid. Deze audit is
voorspoedig afgesloten.

Ruud Schaake, voorzitter
Januari 2022
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1. Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Stichting Voedselbank Smallingerland. De bedoeling
van dit Jaarverslag is om inzicht te verschaffen over de activiteiten van de Stichting over het
jaar 2021. Dit Jaarverslag geeft een voorzet over de vooruitzichten en aandachtspunten van
2022.

2. Doelstellingen
De Voedselbank Smallingerland wil een bijdrage leveren aan het verzachten van (verborgen)
armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kosteloos kwalitatief goede
voedingswaren in te zamelen en vervolgens op werkdagen voedselpakketten uit te delen
aan huishoudens die in grote armoede leven.
De Voedselbank stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan bewustwording binnen de
samenleving met betrekking tot armoede en armoedebestrijding. De Voedselbank is bereid
samen te werken met andere instellingen om de lokale maatschappelijke betrokkenheid te
vergroten.
Door de inzameling en uitdeling van kwalitatief goed voedsel wordt bijgedragen aan een
duurzame samenleving.

3. Screening
Screening omvat een tweetal gebieden, te weten het beoordelen of iemand in aanmerking
komt voor een voedselpakket en het her-beoordelen na een periode van een half jaar.
De doelgroep van de Voedselbank Smallingerland zijn de inwoners van de gemeente
Smallingerland. Niet iedereen komt in aanmerking voor een voedselpakket. Hiervoor gelden
de hierna genoemde criteria.
3.1 Criteria algemeen
Wanneer inwoners (met een vast woonadres) in de gemeente Smallingerland voor kortere
of langere tijd niet zelfstandig in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien, kunnen zij een
beroep doen op de Voedselbank Smallingerland. De Voedselbank maakt hierbij geen
onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook (Artikel 1 van onze Grondwet).
3.2 Criteria financieel
De financiële criteria, waar een huishouden aan moet voldoen, worden jaarlijks vastgesteld
door de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken zoals deze worden aangereikt door het
Nibud. Het beleid van de Voedselbank Smallingerland is om zich te conformeren aan deze
criteria, soms worden kleine verschillen gehanteerd. Deze worden vastgesteld door het
bestuur met redenen omkleed. Het streven is dat de verstrekking tijdelijk van aard is. Voor
2022 zijn de criteria inmiddels bekend en nagenoeg gelijk aan die van 2021.
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3.3 Voedselpakket
De Voedselbank Smallingerland streeft ernaar om een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket
te verstrekken aan haar cliënten, liefst door minstens één complete maaltijd per week te
kunnen geven. Om dat te kunnen doen, is het van belang om de continuïteit van de
voedselverstrekking te waarborgen. Aan de cliënten wordt dus éénmaal per week een
voedselpakket aangeboden.
3.4 Belangrijkste gegevens
De Voedselbank Smallingerland verstrekt wekelijks (op alle werkdagen) plm. 140
voedselpakketten. Binnen de Voedselbank, kennen we een viertal pakketten:
Pakket type Aantal personen
A

1

B

2

C

3 en 4

D

5 en meer

Het aantal personen (lees: monden), dat werkelijk gebruik maakt van de Voedselbank is ca.
350 in de totale gemeente Smallingerland.
3.5 Ontwikkeling aantal klanten
In het eerste deel van Corona nam het aantal klanten licht toe. Na enige tijd viel het aantal
klanten weer terug naar ongeveer het oorspronkelijke aantal. De verwachting is dat in 2022
het aantal klanten toe zal nemen. Voedselbank Nederland, maar ook wij proberen hierop in
te spelen.
Door Corona is het screenen en her-intake anders verlopen dan andere jaren. Deels is de
her-intake schriftelijk gedaan (documenten op papier gevraagd).
Al langere tijd wordt er gesproken over de groep potentiële klanten die “onder de radar”
blijft. Schatting van Voedselbank Nederland is dat deze groep erg groot is. Daarom is
gesproken met diverse instanties, te weten MOS, Carins/PING, Bibliotheek, Smallingerlandse
Uitdaging en Wijkcentra. Dit heeft geresulteerd in de gedachte dat een grote groep “onder
de radar” te vinden is onder laaggeletterden en mensen met een niet westerse achtergrond.
Er is een versimpelde flyer ontwikkeld die met name meer geschikt voor laaggeletterden en
mensen met een niet westerse achtergrond is. Aan het eind van 2021 is deze flyer uitgezet
bij de eerdergenoemde instanties.
In onze contacten met Vroeg signalering en Vluchtelingenwerk Nederland (VN) kwam naar
boven dat soms onze procedure van toelating een te grote drempel is. Daarom hebben we
een nieuwe werkwijze ingevoerd. Als Vroeg signalering of VN sterk vermoedt dat een
potentiële klant recht heeft op een voedselpakket, dan geven we eerst een (nood)pakket, de
papieren komen dan later.
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4. Voedseluitdeling
4.1 Inzameling voedsel
De Voedselbank Smallingerland ontvangt via 3 kanalen voedsel, dat altijd gratis wordt
verstrekt:
1. Vanuit de landelijke organisatie:
De Voedselbank Smallingerland is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken
Nederland. Wekelijks ontvangt de Voedselbank producten vanuit deze organisatie.
De landelijke organisatie heeft vaste afspraken met grote bedrijven en
supermarktketens. De bijdrage vanuit de landelijke organisatie bedraagt ongeveer 30
% van het voedsel dat wekelijks wordt verstrekt.
2. Vanuit plaatselijke supermarkten, bakkers en andere leveranciers:
Dagelijks bezoeken vrijwilligers diverse supermarkten, verschillende bakkers en
andere bedrijven. Deze stellen voedsel dat nog beperkt houdbaar is, beschikbaar aan
de Voedselbank. Dit betreft vooral brood, vlees, groenten en fruit en bedraagt
ongeveer 40 % van het pakket dat wordt verstrekt. De binnengekomen goederen
worden door vrijwilligers gesorteerd en uitgedeeld. Op de dag van de uitdeling van
het voedselpakket worden – onder leiding van een coördinator/vloerhoofd - de
pakketten samengesteld.
3. Via acties:
Er worden jaarlijks diverse acties voor de voedselbank gehouden. Het doel is hierbij
om vooral langer houdbare producten in te zamelen. Het streven is om ongeveer 30
% van het benodigde voedsel op deze manier te verwerven.
Deze acties worden uitgevoerd door:
 Eigen vrijwilligers
Jaarlijks vinden minimaal 2 acties plaats in de supermarkten in Smallingerland.
Aan klanten in de supermarkten wordt gevraagd van een lijst die uitgedeeld
wordt één of meer producten meer te kopen en deze aan de voedselbank te
doneren.
 Kerken en scholen
Jaarlijks worden er diverse inzamelacties gehouden door kerken en scholen.
4.2 Kwaliteit
Het voedsel dat verstrekt wordt, voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken. Leidend hierbij is de
door het ministerie uitgegeven brochure van december 2015 voor “Charitatieve instellingen
en organisaties”. Dit informatieblad reikt richtlijnen aan met betrekking tot de interpretatie
van voedselveiligheid waarbij de onderwerpen houdbaarheidsdata, traceerbaarheid,
etikettering en invriezen van levensmiddelen, expliciet zijn opgenomen. Om naleving van de
kwaliteit te waarborgen, heeft het bestuur een kwaliteitsfunctionaris aangesteld. Een
belangrijke taak van deze vrijwilliger is de controle op de naleving van de voorschriften en
het verzorgen van rapportages. In het kader van de Voedselveiligheid geldt voor alle
vrijwilligers een verplichte deelname aan de 2-jaarlijkse training Voedselveiligheid.
Voedselbank Smallingerland heeft een “groen certificaat “. Dit certificaat is nodig om
producten vanuit de landelijke organisatie te krijgen. Om dit certificaat te krijgen, vindt
jaarlijks een audit plaats door een onafhankelijke partij, Sensz gevestigd in Naarden. Sensz
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controleert of de Voedselbank voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de
voedselveiligheid. In 2021 is onze voedselbank ge-audit met goed gevolg.
Naast voedsel ontvangt de Voedselbank nog diverse andere artikelen, zoals boeken,
kerstpakketten, etc. Vaak gaat het om aanzienlijke hoeveelheden. Als voorbeeld: in 2019
hebben wij van bedrijven ca 450 kerstpakketten ontvangen. Kleding en textiel gaat naar de
Kringloopwinkel en/of Stichting Hulpgoederen Roemenië.
De buiten de reguliere voedselinzameling ontvangen artikelen, worden beoordeeld op
kwaliteit en toepasbaarheid voor de doelgroep. Diverse kanalen zijn mogelijk:
 Kerstpakketten worden uitgepakt, voedsel wordt in de reguliere stroom gebracht.
Andere artikelen wordt een bestemming voor gezocht, o.a. via verkoop gereduceerd
(opbrengst weer voor de aanschaf van voedsel), verloting voor onze klanten.
 We blijven ten principale voedselbank en zullen er soms aan meewerken dat nonfood producten ook bij onze clientèle komen, of we proberen anderszins te
bemiddelen via andere organisaties (Leger de Heils, etc.).
 Via acties ontvangen we soms boeken, deze komen natuurlijk ook bij onze klanten als
extra terecht.
Er zijn vaak goed bedoelde initiatieven. Hiervan wordt door het bestuur beoordeeld of het
past bij ons, of dat er een andere bestemming geadviseerd moet worden. Voor het passen
bij onze doelgroep spelen m.n. kwaliteit en privacy een belangrijke rol.
Onze zolder, waar we non-food opslaan stond aardig vol. Daarom zijn er afgelopen jaar veel
producten afgevoerd via verschillende wegen, nadat alles was uitgezocht:
 Met enige regelmaat vullen gastvrouwen tassen voor de klanten met producten die
vervolgens als extra worden uitgedeeld.
 Er is een verkoop tegen gereduceerd tarief georganiseerd voor vrijwilligers. Via deze
verkoop is weinig verkocht.
 Nu en dan worden producten afgevoerd naar Doc 23.
4.3 Ontwikkeling voedselaanvoer
Bij voedselaanvoer zijn verschillende stromen en soorten te benoemen:








Brood is altijd in ruime mate voorhanden.
Fruit komt voor een belangrijk deel van Fruitkracht en is in het algemeen voldoende.
Niet bederfelijk voedsel komt veelal via acties en inzamelingen binnen. Meestal
voldoende.
Groente is er bijna altijd te weinig, Daarom hebben we afgesproken over te gaan tot
de aanschaf van diepvriesgroente.
Zuivel is er meestal te weinig en wordt regelmatig bijgekocht.
Eieren worden eigenlijk altijd gekocht.
Vlees is al meer dan een jaar een probleem. Afgelopen jaar zijn we gesponsord door
een autobedrijf en konden we bij een Friese vleesleverancier tegen gereduceerde
prijs goede kwaliteit vlees kopen.
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Gelukkig mochten we ons verheugen in meer financiële steun van kerken, bedrijven en
particulieren. Hierdoor waren we in staat voedsel te kopen.

5. Voedselveiligheid
Voedselveiligheid wordt als dusdanig belangrijk gezien, dat hier een aparte paragraaf aan
gewijd wordt.
Het begin van “onze voedselketen” is het ophalen van vlees-, zuivel- en versproducten bij
onze leveranciers (supermarkten, bakkers, etc.). Hiervoor hebben wij een transport-bus die
beschikt over een koel (+ 5 oC) - en separate vriesinstallatie (-18 oC) welke voldoet aan de
NVWA eisen. Bij binnenkomst worden al deze producten door de coördinatorenvoedselveiligheid nauwkeurig gecontroleerd op datum en status. Daarna worden deze direct
uitgedeeld.
De ingevroren producten worden van een sticker voorzien waardoor de uiterste
uitgiftedatum met 2 maanden wordt verlengd.
Ook in 2021 is er een audit door de NVWA geweest. De beoordeling was nog beter dan het
jaar daarvoor. Overall werd een 7.6 gegeven.

6. Organisatie
De organisatie van de Voedselbank is onderverdeeld in de landelijke organisatie en de
onafhankelijke plaatselijke organisatie.
6.1 Landelijke organisatie
De landelijke organisatie maakt op nationaal niveau afspraken met fabrikanten van voedsel
en grote supermarktketens. De producten die op deze manier verkregen worden, worden
opgeslagen in het landelijke Distributie Centrum. Vandaar uit worden de 10 lokale Distributie
Centra bevoorraad. De lokale Distributie Centra verdelen de ontvangen producten onder de
lokale Voedselbanken, zoals de Voedselbank Smallingerland.
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6.2 Plaatselijke organisatie
De organisatie van de Voedselbank Smallingerland bestaat geheel uit vrijwilligers en maakt
geen gebruik van betaalde krachten. Het aantal vrijwilligers bedraagt ongeveer 70. Het
aantal vrijwilligers is afgelopen jaar teruggelopen. Het bestuur van de Voedselbank
Smallingerland telt 6 personen.
Omdat IT een belangrijke taak voor onze Voedselbank is, hebben we een vrijwilliger bereid
gevonden onze IT op orde te brengen en te houden. Het komende jaar betekent dit
aandacht voor de aanschaf van nieuwe Pc’s, maar ook het beter gebruiken van MS Office
365. Vooral het gebruik van SharePoint zal hierbij aandacht gaan krijgen.
Bestuur1.
Het bestuur wordt gevormd door:
 Voorzitter;
 Secretaris;
 Penningmeester;
 Bestuurslid - verantwoordelijk voor de screening;
 Bestuurslid - verantwoordelijk voor de uitgifte en voedselveiligheid;
 Bestuurslid - verantwoordelijk voor het vervoer en Facilitaire zaken.
Het is de intentie een extra vrijwilliger op te stellen voor de volgende acties: “jagen” op
potentiële voedsel leveranciers en het organiseren van acties.
Bestuursvergaderingen vinden volgens een vastgesteld schema (maandelijks) plaats.
Daarnaast zijn er de volgende overlegstructuren2:
 Tweemaal per jaar een vergadering met alle vrijwilligers;
1

Een bestuurslid kan alleen worden benoemd als hij/zij een Verklaring Over Gedrag (VOG) heeft ingeleverd.

2

Door Corona zijn deze vergaderingen niet gevoerd.
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Eenmaal per 2 jaar een overleg met afgevaardigden van de kerken.

Aandachtspunten voor het bestuur zijn: veiligheid, ARBO en goede onderlinge verhouding
tussen bestuur en vrijwilligers en tussen vrijwilligers onderling. De sfeer is goed en de
vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd.
Naast de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met alle vrijwilligers, vinden nog
andere (deel) vergaderingen plaats:
 Screeners overleg.
 Coördinatoren en Vloerhoofdenoverleg.
 Gastvrouwenoverleg.
 Overleg met chauffeurs en bijrijders.
Deze vergaderingen vinden gewoonlijk ca 2 keer per jaar plaats. Doel is uniforme werkwijze,
delen van ervaringen en aandacht voor (nieuwe) afspraken en wijzigingen.
Om de vrijwilligers toch zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat er speelt, wordt
relevante informatie gedeeld: Meedeler, Nieuwflits. Daarnaast verschijnt per twee maanden
een (interne) Nieuwbrief waarin de belangrijkste zaken van onze Voedselbank staan. Deze
Nieuwsbrief wordt ook sinds enige tijd gebruikt naar ons netwerk, o.a. sponsoren.
6.3 Vrijwilligers
De Voedselbank draait geheel en al op vrijwilligers in de diverse functies. De vrijwilligers
geven aan hoeveel uur en wanneer zij hun tijd bij de Voedselbank willen besteden. Zij krijgen
geen salaris. Vrijwilligers vallen onder de vrijwilligersverzekering Smallingerland.
6.4 Belangrijkste gegevens/aannamebeleid
Alle vrijwilligers worden, voordat ze werkzaamheden uitvoeren, uitgenodigd voor een
gesprek. Vervolgens draaien ze eerst een aantal weken mee om in te werken. Bij wederzijds
vertrouwen tekent de vrijwilliger een overeenkomst. Deze overeenkomst is van belang voor
verzekering en eventueel UWV. In deze overeenkomst staan de werkzaamheden en uren
vermeld. De overeenkomst wordt ondertekent door betrokken persoon en iemand van het
bestuur. De gegevens worden bewaakt door de vertrouwenspersoon (secretaris).
I.v.m. de regels van de AVG is er toestemming gevraagd eventueel foto’s van de vrijwilligers
te gebruiken voor publicaties. Op dit moment heeft geen enkele vrijwilliger bezwaar
gemaakt.
Ten aanzien van beveiliging van gevoelige informatie over, van, voor vrijwilligers en/of zaken
die betrekking hebben op ‘bedrijfsgegevens’ van de voedselbank is er afgesproken dat er
een vertrouwenspersoon aangesteld dient te zijn. Als deze noodzakelijk is, vragen we steun
bij Voedselbank Nederland.
Voor bepaalde taken is een VOG nodig. Wij hebben gekozen dat een VOG nodig is voor alle
bestuurders en de screeners.
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6.5 Ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers
Het jaar is begonnen met zelfs vrijwilligers op de wachtlijst. Veel van de vrijwilligers behoren
tot de risicogroep met betrekking tot Corona. Daarom hebben een aantal vrijwilligers zich
(tijdelijk) teruggetrokken. Helaas is ziekte en overlijden van familie ook niet voorbijgegaan
aan een aantal vrijwilligers. De wachtrij bestaat niet meer. Gelukkig zijn we nog steeds in
staat de taken uit te voeren.
Al eerder is de Voedselbank Smallingerland begonnen met een stap te maken op
professionalisering. Ondanks Corona hebben we dit traject voortgezet. Als gevolg hiervan
hebben we dit jaar het dienstverband met een paar vrijwilligers moeten beëindigen
aangezien zij bij herhaling niet meegingen in de ingeslagen weg.

7. Facilitair
7.1 Locatie
De locatie van de Voedselbank Smallingerland is gelegen aan de Giek 22-A in Drachten. Er
zijn geen woningen met direct zicht op de locatie, zodat cliënten in een redelijke mate van
anonimiteit de voedselbank kunnen bezoeken.
7.2 Middelen
Om te kunnen functioneren, heeft een voedselbank diverse middelen nodig. Belangrijk
hierbij is natuurlijk een pand dat geschikt is voor de opslag van voedsel, ontvangst van
klanten en als werkruimte voor de vrijwilligers. Dit pand heeft de nodige techniek (koel,
vriesruimte), verwarming en noodzakelijk onderhoud en specifieke voorzieningen.
Daarnaast is natuurlijk ook transport noodzakelijk. Wij halen als voedselbank het voedsel bij
winkeliers en bedrijven.
7.3 Belangrijkste gegevens
Het transport van voedsel wordt uitgevoerd door een tiental chauffeurs/bijrijders. Deze
rijden 5 dagen per week langs de supermarkten en vele bedrijven zoals zuivelboerderijen,
Fruitkracht en bakkers enz. Hiervoor hebben we een Renault Master in gebruik, die is
ingericht met een vries- en koelinstallatie en een laadlift. Er is ook een schrob/zuigmachine
aanwezig om de vloeren elke dag op een praktische en hygiënische manier schoon te
kunnen maken.
Via o.a. een energiescan zijn de belangrijkste energieverliezen bepaald en aangepakt in
2019. Alle verlichting is vervangen door ledverlichting, er is een intelligente thermostaat
voor de verwarming gemonteerd en we hebben een nieuwe energiezuinige uitdeelvriezer
aangeschaft. Er is nagedacht over de aanschaf van zonnepanelen. Hier is goed over
nagedacht en om diverse redenen is hiervan afgezien. Een van de belangrijkste redenen was
het feit dat we in een huurpand zitten. Er zal (na Corona) verder gekeken worden wat voor
acties er genomen kunnen worden op het gebied van energievoorziening.
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Inmiddels is er achter het pand een verhard parkeerterrein aangelegd. Dit voldoet prima en
ontlast de ruimte voor het pand en ook de straat. Het parkeerterrein voor het pand is nu
beschikbaar voor de klanten.
De zolder wordt eigenlijk alleen gebruikt voor de opslag van non-food en het uitzoeken van
artikelen. Er was veel oude voorraad. Het meeste hiervan is uitgezocht en opgeruimd of
uitgedeeld. De trap naar de zolder is vervangen door een minder steile die veel veiliger is.
Vanwege Corona zijn er al heel veel extra maatregelen genomen om de veiligheid te borgen.
Uiteraard worden door vrijwilligers en ook klanten bezoekers mondneusmaskers gedragen.
Deurklinken worden schoongemaakt, tafels, etc. In de sorteerruimte is d.m.v. pijlen een
looproute aangegeven, dit is ook het geval voor de ontvangstruimte. In de uitdeelruimte is
via tafels de afstand tussen klant en vrijwilliger anderhalve meter ingesteld.
Omdat het pand niet over goede ventilatie beschikt, is voor elke ruimte een overgedimensioneerde afzuiging geïnstalleerd. Voor de sorteer en uitdeelruimtes zijn nieuwe
tafels gekocht die door toepassing van een RVS-blad beter kunnen worden schoongehouden.
Op diverse plekken zijn spatschermen gemonteerd, o.a. de uitdeelruimte en bij het luik van
de screeners.
Om de privacy van de klanten te waarborgen, is de screenersruimte in tweeën gedeeld
waardoor een aparte spreekruimte is ontstaan.
7.4 Arbeidsomstandigheden
Als belangrijke stap in de professionalisering is een preventiemedewerker benoemd. De
eerste Risico-inventarisatie is uitgevoerd en een plan met verbeterpunten is ten uitvoer
gebracht. Een ARBO-document is opgesteld, besproken in het bestuur en gedeeld met alle
vrijwilligers.

8. Financiën
Een Voedselbank heeft naast vrijwilligers en voedsel ook geld nodig, o.a. voor energie, huur,
brandstof voor de auto, ook voor de aanschaf van noodzakelijke middelen voor transport,
maar ook om ons werk te kunnen doen.
In grote lijnen hebben we twee belangrijke uitgavenstromen:
1. Investeringen, o.a. de transport bus, vriezer, etc.
2. Operationele uitgaven, o.a. huur, brandstof, energie, etc.
De financiering voor beide stromen is veelal verschillend. De investeringen betreffen grotere
bedragen en komen meestal van speciale sponsoren en/ of giften tot stand. De operationele
uitgaven zijn meestal afkomstig van bijdrage van Voedselbank Nederland, subsidie van de
gemeente, giften/donaties en acties.
8.1 Verantwoording
Het financieel beleid is volledig transparant en inzichtelijk en heeft geen winstoogmerk.
Maandelijks op de bestuursvergadering rapporteert de penningmeester over actuele
Pagina 12 van 16
Jaarverslag Voedselbank Smallingerland

Januari 2022

financiële zaken en geeft inzicht in gemaakte kosten en ontvangsten. Jaarlijks vindt er een
controle plaats door externe deskundigen, die deel uitmaken van de kascommissie. Zij
rapporteren aan het bestuur, waarna de jaarrekening door het bestuur wordt vastgesteld.
8.2 Honorering
Alle werkzaamheden binnen de Voedselbank vinden op geheel vrijwillige basis plaats. Het
beleid van de Voedselbank Smallingerland is dat er aan vrijwilligers geen honorering wordt
verstrekt. Hiermee conformeert de Voedselbank Smallingerland zich aan het beleid van de
Vereniging Voedselbanken Nederland.
8.3 Belangrijkste gegevens3
De jaarrekening van de Voedselbank Smallingerland wordt altijd na goedkeuring door
externe accountants en het bestuur op de website gepubliceerd.

9. Samenwerking
De Voedselbank Smallingerland kent diverse samenwerkingsverbanden naast de sponsors al
eerder genoemd. Deze samenwerkingsverbanden zijn:
 Voedselbank Nederland.
 Regionaal Overleg Platform Friesland.
 Voedselbank Distributiecentrum Friesland.
 Er wordt ook samengewerkt met de gemeente Smallingerland, o.a. Cliëntenraad,
Carins/PING, MOS en de bibliotheek.

10. Vooruitzichten
Voor de jaren 2020 - 2022 zijn de volgende speerpunten gedefinieerd:
Nr.

Beschrijving

Status

1

Zorg dragen om minimaal 30 % van het voedsel binnen te halen
via lokale acties

√

Opmerking

2

Blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Voedsel- en
Warenautoriteit

√

Audit met goed gevolg

3

Behouden van het “groen Certificaat” en slagen voor jaarlijkse
audit met als cijfer van minimaal een zeven

√

Zie 2.

4

Werven van meer donateurs

√

Voorlopig voldoende

5

Meer betrokkenheid creëren van de bevolking in Smallingerland

6

Meer betrokkenheid creëren bij maatschappelijke organisaties,
zoals politiek, gemeente, scholen, kerken en sportverenigingen

√

Loopt goed, vooral voor het vinden van
potentiële klanten.

Moeilijk meetbaar

3

De Voedselbank Smallingerland is een ANBI gecertificeerde instelling, hetgeen betekent dat giften en donaties aftrekbaar zijn van de
Belasting.
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De speerpunten voor de komende periode zijn:
Nr.

Beschrijving

Status

Opmerking

1

Uitbreiden van het aantal cliënten, de zogenaamde groep “onder
de radar”

Gaande

O.a. meer bekendheid, via Gemeente, PING,
PR is gerealiseerd

2

Uitbreiden van het aantal leveranciers in lijn met de groei van het
aantal cliënten

Via vacature in te vullen

3

Structureel bezoeken/rapporteren sponsors en leveranciers,
gemeente

Wordt gedaan, kan beter.

4

Website en Facebook structureel onderhouden

Facebook en Instagram doen we niets meer
mee.

5

Functies/taakomschrijvingen updaten en structureel
onderhouden

6

Jaarkalender opstellen en onderhouden

√

Is er en staat maandelijks op de agenda

7

Structurele PR naast Facebook, via Drachtster Courant, Actief,
Breeduit en Wâldnet

√

Loopt goed. Geen FB en Insta meer

8

Besluiten over, van, voor mogelijke energiebesparing via
investering

9

Meer richten op verkrijgen en uitdelen van gezond voedsel

√

Zijn beschikbaar

In de wacht i.v.m. Corona
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Bijlage 1; Voedselbank Smallingerland, juli 2021
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