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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Voedselbank Noordenveld 2021.  

Een bewogen jaar met de een na de andere coronagolf. Dit betekende voor de vrijwilligers iedere keer weer 
zoeken wat de regels waren. Maar ook voor klanten was het vaak niet duidelijk. Er werd gewerkt met 
tijdsloten en de 1,5 meter afstand werd nauwlettend in de gaten gehouden. Maar samen hebben we de klus 
geklaard. 
In 2021 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden, een nieuwe secretaris, een nieuwe penningmeester en 
een nieuwe voorzitter. Die hebben allemaal hun weg moeten zoeken. Zo hebben we in 2021 de focus gelegd 
op de AVG, de verzekeringen, veiligheid en de werkomstandigheden van onze vrijwilligers. Ook kennismaking, 
als vrijwilligers onder elkaar, was een belangrijk punt in het afgelopen jaar. 

 
In 2021 zijn oude en nieuwe contacten aangeboord en hebben we wekelijks zorggedragen voor goede aanvoer 
van voedsel zodat elke klant wekelijks voorzien kon worden van een "goedgevuld boodschappenpakket". 

 

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de bereidheid van particulieren, bedrijven en gemeenten kunnen we 
dit werk voortzetten. 
 
Namens het bestuur van de Voedselbank Noordenveld, 

 

 

Richard Coenrady 
 voorzitter 
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1. Kernwaarden 

Het waarom 
De Voedselbank Noordenveld is aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. De 
vereniging telt op dit moment ca 171 voedselbanken en het aantal is nog steeds groeiende. 
Het waarom van het bestaan van voedselbanken laat zich als volgt omschrijven: ‘In Nederland leven meer dan 
één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te 
voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voedsel te kunnen voorzien, werken wij samen met 
bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er sámen voor dat armoede wordt 
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.  
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties, die onze 
klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor het handelen: 

• we werken uitsluitend met vrijwilligers; 
• we verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt; 
• we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel; 
• we verstrekken uitsluitend gratis voedsel; 
• we verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk; 
• we zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’); 
• we zijn transparant in onze verantwoording. 

 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: 

• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen; 
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel. 
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2. Klanten 
 
2.1  Aanmelding en screening 
 
De aanmeldingen vinden plaats via de website www.voedselbanknoordenveld.nl Landelijke 
toekenningscriteria, vastgesteld door Voedselbanken Nederland, zijn voor het screeningteam leidend of 
iemand in aanmerking komt voor het krijgen van een voedselpakket. De duur van de periode dat iemand 
gebruik kan maken van de voedselbank is in principe beperkt tot maximaal drie jaar. Voedselbank 
Noordenveld volgt hierin het advies en beleid van Voedselbank Nederland  
 

2.2  Aanmeldingen over 2021 
 
In 2021 was het aantal huishoudens dat klant is van onze voedselbank gemiddeld genomen 50. Het aantal 
huishoudens staat voor circa 156 personen. 
De duur van het gebruik varieert vrij gelijkmatig van drie maanden tot drie jaar of zelfs langer. 
 

2.3  Klachten 
Het bestuur ontving in 2021 één formele klacht van een cliënt. De klacht is naar tevredenheid van de 
betreffende cliënt afgehandeld. 
 
 

3. Armoedebestrijding 

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, spreken we ook in ons land over armoede. Tegen 
het licht van de wereldcijfers is dit relatieve armoede. Of iemand arm is hangt af van wat er in de eigen 
samenleving (als geheel) als onontbeerlijk wordt ervaren.  

In Nederland gebruiken we twee verschillende berekeningen als maatstaf voor armoede. Ten eerste de lage-
inkomensgrens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in relatie met koopkracht. Ten tweede de 
budgetgrens van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) die uitgaat van minimaal noodzakelijke uitgaven voor 
basisbehoeften en sociale participatie. 

Armoede wordt vaak beschouwd als een tekort aan financiële middelen, maar armoede heeft veel meer 
dimensies. Minstens zo belangrijk zijn de sociale en culturele aspecten van armoede zoals eenzaamheid en 
uitsluiting. 

De Voedselbank Noordenveld werkt samen met verschillende instanties binnen de gemeente Noordenveld in 
het Armoede Pact. Dit gremium werkt samen om de armoede binnen de gemeente terug te dringen. We 
nemen deel aan de vergaderingen en voeren gezamenlijke afspreken uit. Zo is er het afgelopen jaar een actie 
geweest om de starters in het voortgezet onderwijs een ‘goody bag’ te overhandigen met spullen die nodig 
zijn om een goede start te kunnen maken in het voortgezet onderwijs. 
 
 

4. Vrijwilligers 
 

De Voedselbank Noordenveld is door de inzet van enthousiaste, gemotiveerde en betrokken vrijwilligers, die 
veelal langdurig verbonden blijven, een goed georganiseerd bedrijf geworden. In het depot in Roden worden 
voorraden bewaard en hier wordt tevens de uitgifte van voedselpakketten voor Noordenveld wekelijks goed 
verzorgd.  
 
In het bijzonder mag worden genoemd de belangeloze inzet van ca 30 vrijwilligers die in uiteenlopende functies 
dagelijks op een adequate wijze inhoud gegeven aan het wekelijks kunnen verstrekken van voedselpakketten. 
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Maandelijks en wekelijks wordt er een rooster samengesteld, 

http://www.voedselbanknoordenveld.nl/
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zodat voor elke vrijwilliger bekend is wanneer er een bijdrage verwacht wordt. Bij de samenstelling van het 
rooster wordt rekening gehouden met wensen en mogelijkheden van de vrijwilligers.  
Ze zijn onmisbaar. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger in een georganiseerd verband zo’n 4,5 uur per week 
aan vrijwilligerswerk in Nederland. Stel je voor dat er geen vrijwilligers meer waren bij de voedselbank, dan 
zouden wij het werk niet meer kunnen uitvoeren. De meeste vrijwilligers doen dit werk omdat ze het fijn 
vinden iets voor een ander te doen. Wij hebben een trouw bestand bij onze voedselbank. Wie vrijwilligerswerk 
doet is in contact met andere mensen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders mogelijk nooit had 
ontmoet. Er ontstaan sociale verbanden. 

 

Regionale samenwerking 
Voedselbank Noordenveld onderhoudt een warm contact met de omliggende voedselbanken.  
Naast de samenwerking in regionaal verband in de provincie Groningen (ROPO) zijn er contacten met 
voedselbanken in Friesland en Drenthe. Wij hebben afgelopen jaar oude contacten onderhouden en nieuwe 
contacten gezocht en daarmee de acquisitie versterkt en verbeterd. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij onze 
cliënten wekelijks van een goed gevarieerd voedselpakket kunnen voorzien. De toelevering van voedsel gaf ons 
zelfs de mogelijkheid dat we konden delen met voedselbanken in de regio. 
 

Menskracht en middelen 
We ontvingen in 2021 door het jaar heen financiële donaties waardoor de Voedselbank de noodzakelijk te 
maken kosten van transport, huisvesting en energie kon betalen. De gemeente Noordenveld heeft de 
huisvesting en energie kosten voor zijn rekening genomen, zodat we in een goed geoutilleerd gebouw onze 
activiteiten kunnen ontplooien. Door de vele voedselacties van scholen, verenigingen, kerken, particulieren, 
winkeliers en aantal supermarkten hielden we de voorraad voldoende op peil. Onze voedselbank voelt zich 
vanaf het begin sterk gedragen door de samenleving. 
 
 

5. In de samenleving 

Voedselbank Noordenveld staat midden in de samenleving.  
Het lukte ook dit jaar weer met de inzet van vrijwilligers en door giften van particulieren en bedrijven 
waaronder het sportcentrum in Roden die jaarlijks een week fitness aanbiedt in ruil voor speelgoed voor de 
voedselbank, om opnieuw mooie sinterklaascadeautjes voor de kinderen aan te kunnen bieden. Daarnaast is er 
in samenwerking met de Kledingbank gezorgd dat ook de kinderen van de kledingbank van sint cadeautjes zijn 
voorzien. 
 
Als kinderen van de Voedselbank jarig zijn wordt er een cadeautje beschikbaar gesteld en is er gebak 
beschikbaar bij de uitgifte. 
 
De vrijwilligers hebben veelal een luisterend oor voor de klanten en intern wordt er via de klantcoördinator 
bijstand verleend om bij de juiste maatschappelijke loketten te komen waar hulp geboden kan worden.  
 
Evenals voorgaande jaren hebben wij in 2021 een inbrengmiddag voor kerstpakketten georganiseerd. Vanuit 
verschillende bedrijven en particulieren hebben wij vele pakketten mogen ontvangen.  
 
Veel bedrijven in de gemeente Noordenveld doneren eenmalig of met regelmaat producten en geld om 
voedselhulp mogelijk te blijven maken. Ook landelijke organisaties en bedrijven steunen de voedselbank. 
Zonder hun bijdrage zou het werk van de voedselbank in Noordenveld niet mogelijk zijn.  
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6. Van voedselverwerving tot uitgifte 
 

6.1 Hoe werkt het? 
Via het distributiecentrum in Groningen wordt “landelijk” voedsel, meestal voedsel van landelijke 
supermarktketens, aangeleverd. Het merendeel van het voedsel komt van regionale bedrijven en is het 
resultaat van diverse inzamelingsacties door vrijwilligers van de voedselbank en voedseldonateurs. 
Verschillende tuinders en kwekers leveren verse groentes. Met regelmaat hielden we een winkelactie bij een 
supermarkt in de regio en ook bedrijven, particulieren, scholen en kerken zamelden voedsel in. Onze koelbus 
rijdt langs supermarkten in het gebied om goed voedsel dat anders weggegooid wordt, op te halen. 
 

6.2 Uitgifte 
De Voedselbank Noordenveld deelt iedere vrijdagochtend voedselpakketten uit op het uitgiftepunt in Roden. 
Er wordt gewerkt met een winkelsysteem.  Klanten kunnen kiezen en laten staan, zodat men alleen meeneem 
wat nodig en wat men gebruikt. In een voedselpakket zitten gemiddeld 35 producten. Bij de voedselbank 
Noordenveld zijn we in de gelukkige omstandigheid, dat wij wekelijks voedselpakketten kunnen verstrekken. 
Hierdoor is het mogelijk vaker versproducten te verdelen en biedt het de klanten meer zekerheid rond 
voedsel. 
 

6.3 Huisvesting en vervoersmiddelen 
Ons pand staat aan de Ceintuurbaan Noord 122 te Roden. Onze Voedselbank heeft één bestelbus en één 
aanhanger voor het gehele werkgebied. 
 

6.4 Regionale samenwerking 
De negen voedselbanken in de provincie Groningen hebben regelmatig overleg over gemeenschappelijke 
zaken. Een belangrijk punt is dat voedsel onderling goed verspreid wordt. Er zijn onderlinge verschillen in 
omvang van het voedselpakket en momenten van uitgifte. Nog niet iedere voedselbank kan wekelijks een 
pakket verstrekken. In toenemende mate wordt ernaar gestreefd vergelijkbare pakketten te verstrekken aan 
de cliënten. 
 

6.5 Voedselveiligheid 
Voedselveiligheid is een belangrijke zaak voor alle voedselbanken. De eisen die de wet aan voedselveiligheid 
stelt, vragen om blijvende alertheid en registratie van zaken als hygiëne, precisie wat betreft 
temperatuurmetingen van bepaalde voedingsmiddelen, manieren van bewaren, opslaan en vervoer. Dat 
laatste houdt in dat alle versproducten vanaf het moment van inzamelen tot het moment waarop de cliënt de 
artikelen meeneemt op een temperatuur van onder 7 graden moeten blijven. 
 
Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid. In dit Handboek staat beschreven wat een 
voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar veilig gewerkt wordt met voedsel. 
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7. Administratie en secretariaat 
 
Voor het goed functioneren van de Voedselbank is het vereist dat de nodige administratieve processen goed in 
beeld zijn en actueel gehouden worden. 
Het overgrote deel van die processen is onder te brengen in de aandachtsvelden: klanten, goederen, 
vrijwilligers, financiën en netwerken. 

Klanten 
De website www.voedselbanknoordenveld.nl is de toegangspoort voor klanten om een voedselpakket aan te 
vragen. Een goed functionerende website is van essentieel belang voor de dienstverlening en voor de 
verwezenlijking van onze doelstelling. 
Soms melden potentiële klanten zich via de telefoon (moeite met de digitale omgeving). Dan wordt een 
oplossing gezocht om alsnog de gegevens op de gewenste wijze te kunnen verstrekken. Zeker enkele keren per 
jaar melden klanten zich rechtstreeks bij het depot; veelal is dan sprake van een noodsituatie waarbij direct 
een noodpakket wordt gemaakt. Voor de medewerkers is het zaak ervoor te zorgen dat de telefoon 
beantwoord wordt en dat de vragen op de juiste plek terecht komen voor verdere behandeling. Via telefoon, 
de website en e-mail kan contact worden opgenomen met een vrijwilliger. Er wordt zorgvuldig omgegaan met 
persoonlijke verhalen.  

Goederen 
Voor de goederenstroom geldt dat bijgehouden wordt wat er aan goederen binnenkomt. Hierbij is van belang 
er zicht op te hebben of de uitgereikte wensenlijstjes de gevraagde goederen opleveren; ook voor de 
winkeliers is het interessant te zien wat een actie bij hun winkel oplevert aan extra goederenstroom. 

Vrijwilligers 
Wij prijzen ons gelukkig dat zich regelmatig vrijwilligers aanmelden via de website, bij presentaties of open 
dagen. De gegevens worden verwerkt, mensen worden uitgenodigd voor een gesprek en als er een passend 
plek is, opgenomen in de diverse roosters.  

Financiën 
Vanuit de administratie worden de facturen verzorgd voor bij voorbeeld sponsorbijdragen en voor verwerking 
van de kasuitgaven en -inkomsten. Ook het bedanken voor bijdragen in de vorm van financiële giften en/of 
goederen wordt op de administratie verzorgd. 

Netwerken 
Voedselbank Noordenveld maakt deel uit van een aantal netwerken landelijk en regionaal. We zorgen ervoor 
dat de juiste afgevaardigde vanuit bestuur of organisatie kan beschikken over de betreffende agenda’s en 
eventueel de vergaderstukken. 

Gegevensbescherming 
Vanuit Voedselbanken Nederland worden we regelmatig voorzien van adviezen over privacy, integriteit, 
voedselveiligheid en wat zich meer voordoet. We proberen er op een verstandige manier mee om te gaan 
passend voor onze organisatie. Integriteit en gegevensbescherming is een regulier punt van aandacht. In die 
zin is de Algemene Verordening Gegevensbescherming goed geborgd in de organisatie. 
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8. PR en communicatie 
 

Voedselbank Noordenveld is door diverse acties en media-aandacht in onze regio goed bekend.  

Naast onze eigen winkelacties bij supermarkten en de projecten die scholen en kerken houden voor de 
voedselbank, nemen steeds meer particulieren in Noordenveld het initiatief om de voedselbank te helpen met 
geld en voedsel.  

Veel acties van groot tot klein worden op onze website vermeld. Van sommige acties wordt een persbericht 
opgestuurd voor de lokale krantjes en/of RTV Noord. 

Dankzij de donateurs van groot tot klein kan Voedselbank Noordenveld haar werk blijven doen. 
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9. Financiën 
 
De kascontrole wordt jaarlijks uitgevoerd door onze account. Hieronder volgt de bevindingen van de 
accountant over boekjaar 2021. 
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10. Colofon en overige gegevens 
 
Bestuur en portefeuilleverdeling per 31-12-2021 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter   Richard Coenrady 
Secretaris   Hester de Brabander 
Financiën   Jos Eilering 
Client coördinator  Bouke Schaap 
Depothouder   Jo Schoormans  
 
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. 
 
 

Gegevens Voedselbank Noordenveld 
 
Stichting Voedselbank Noordenveld  
Ceintuurbaan 122 
9301 NZ Roden 
 
Email   secretariaat@voedselbanknoordenveld.nl 
Telefoon  06-50283081  
Website  www.voedselbankNoordenveld.nl 
Bank   NL54RABO0117736228                                                      
KVK nummer  04080871 
 
Voedselbank Noordenveld is door de Belastingdienst aangemerkt als een organisatie met ANBI status. 

mailto:secretariaat@voedselbanknoordenveld.nl
http://www.voedselbanknoordenveld.nl/

