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Organisatie: 
Het bestuur van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl bestaat uit vijf leden. Onze voorzitter is 
lange tijd ziek geweest en op 7 oktober is hij toch nog onverwacht overleden. We hebben 
mede daardoor en door de nog openstaande vacature voor het secretariaat, in 2018 een 
lange tijd zonder een voorzitter en een secretaris bestuurd. Dat legde een behoorlijke druk 
op de andere leden van het bestuur, maar die hebben dat gezamenlijk zeer goed opgelost. 
Medio 2018 kwam een oude bekende die eerder het secretariaat had gedaan, terug in onze 
gelederen. Zij nam de cliëntenadministratie voor haar rekening, waardoor het bestuurslid dat 
tijdelijk al de werkzaamheden van het secretariaat op zich had genomen, zich nu volledig op 
deze taak kon richten. Daarnaast is er een grote groep enthousiaste en zeer betrokken 
vrijwilligers. Zij zetten zich, veelal dagelijks, in om de organisatie draaiende te houden en om 
het aantal huishoudens dat varieerde tussen 130 en 160 wekelijks van een voedselpakket te 
kunnen voorzien.  
In april heeft de jaarlijkse audit met betrekking tot de voedselveiligheid door Sensz 
plaatsgevonden. Het resultaat was een 9.4. Een bevestiging en waarborg dat we 
ruimschoots aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit voldoen en dat 
wij werken volgens de instructies uit ons Handboek Voedselveiligheid.  
Een ander belangrijk aandachtspunt van onze werkzaamheden is het werken volgens de 
richtlijnen van de Arbowetgeving. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur 
en medewerkers. Om die reden hebben we een onderzoek laten uitvoeren door een 
deskundige op dat gebied. Het rapport met de eventuele adviezen verwachten we in 2019. 
Om te kunnen voldoen aan de Europese privacywetgeving hebben we in mei de eerste 
maatregelen genomen m.b.t. AVG. Alle medewerkers hebben een privacyverklaring 
getekend en aan de website is ons privacy statement toegevoegd. 
 
Huisvesting: 
Onze huisvesting laat al jaren te wensen over en al snel in het begin van het jaar werden we 
verrast met een aanbod van zowel het kerkbestuur van de PKN Delfzijl als de gemeente 
Delfzijl om De Ark aan de Waddenweg 2 in gebruik te nemen als ons nieuwe onderkomen. 
Na vele uiterst goede en plezierige gesprekken met beide partijen en meerdere 
inventarisaties of dit een geschikt pand voor ons zou zijn, zijn we in april tot een 
principeakkoord gekomen en hebben we de afspraak kunnen maken dat wij per 1 januari 
2019 het nieuwe pand konden betrekken. Vrij snel nadat die beslissing was genomen, is een 
werkgroep gevormd om de gewenste aanpassingen in kaart te brengen en voorstellen te 
maken hoe we dat zo goed, goedkoop en duurzaam mogelijk zouden kunnen realiseren. Op 
10 december hebben we de huurovereenkomst getekend, waardoor we in ieder geval 5 jaar 
onze werkzaamheden kunnen voortzetten in een goed onderhouden en ruim pand. 
 
Financiën:  
Uit de jaarrekening blijkt dat de financiële situatie van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl 
ook dit is verbeterd. Dat komt o.a. door een ontvangen legaat van €.15.000,00. Voor een 
goede financiële huishouding blijven wij afhankelijk van donaties, giften, subsidies enzovoort. 
Om onze aanpassingsplannen van onze nieuwe locatie te kunnen realiseren zijn we ook 
aangewezen op de financiële ondersteuning van de diverse fondsen.  
 
Vrijwilligers: 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij werken volgens een vaststaand rooster 
en worden ingezet voor de uitgifte, vervoer, bevoorrading, schoonmaak, administratie, 
bewaking voedselveiligheid enzovoort.  
Op 31 december 2018 is het totaal aantal vrijwilligers 31.  We hebben meerdere 
vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking sterker te maken en om onze 
mensen ook vanaf het begin heel nauw te betrekken bij onze verhuisplannen. En we hebben 
door de goede ervaringen in 2017 een vervolg gegeven aan het inzetten van stagiaires. 
Pogingen om de vacature Medewerker Marketing en Fondsenwerving in te vullen, hebben 
helaas nog niet tot een succes geleid. 



 
 

 
Cliënten: 
Als bekend bevindt onze voedselbank zich in een relatief arm deel van Nederland. De 
werkgelegenheid is beperkt voor een grote groep, veelal laag opgeleide mensen die als 
gevolg hiervan gebruik moet maken van allerhande voorzieningen. Dat deze niet altijd 
toereikend zijn, is een landelijke trend en maakt dat sommigen, vaak buiten hun toedoen, in 
een schuldensituatie belanden. Voor volwassenen is dit zorgelijk en veroorzaakt deze veel 
stress, vooral als ook kinderen hierbij betrokken zijn.  Daarnaast brengt de 
aardbevingsproblematiek ook nog eens veel zorg en psychische druk met zich mee. Zodra 
men aan de door de landelijke Vereniging vastgestelde eisen voldoet, kan gebruik worden 
gemaakt van onze ondersteuning. 
Het aantal cliënten fluctueert. We constateren vanaf april o.a. door een verruiming van de 
normen en een gewijzigde aanvraagprocedure vanaf juni een behoorlijke toename van het 
aantal aanvragen voor ondersteuning. In het laatste kwartaal loopt dat aantal vervolgens 
gelukkig ook weer iets terug, mede doordat andere hulp gevonden is voor een aantal 
cliënten. Het aantal huishoudens is op 31 december 156, 78 alleenstaanden en 78 gezinnen. 
Een toename van 22. Het totaal aantal personen is 345 personen, onder wie 129 kinderen. 
Gedurende het jaar is er een verloop geweest van 100 huishoudens (229 personen). 
 
Screening:  
In januari zijn we in gesprek gegaan met de directeur van de Stichting Welzijn en 
Dienstverlening om te bekijken of wij de screening en de beoordeling van de aanvragen voor 
ondersteuning aan hen kunnen overdragen. Al snel krijgen we een positieve reactie en 
volgen vele constructieve en plezierige vervolggesprekken. In juni hebben we aan alle 
maatschappelijk werkers van de SW&D een presentatie gegeven en zijn we vervolgens 
gestart met de nieuwe procedure. Dit was voor ons ook het moment om te starten met een 
nieuwe aanvraagprocedure en die eenvoudiger te maken. Via de website kan bijvoorbeeld 
online een aanvraag worden ingediend. Eén van onze medewerkers is namens de 
provinciale voedselbanken toegetreden tot de landelijke Werkgroep Toekenningscriteria. We 
zijn blij dat we op deze manier kunnen meedenken over het vaststellen en eventueel 
aanpassen van de criteria. 
 
Contacten met instanties: 
De contacten met de gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum en ons netwerk via 
belangengroepen zijn gegroeid en sterk verbeterd. Ook de contacten met o.a. de SWD en 
het Werklpein Fivelingo verliepen zeer goed. Dit alles heeft geresulteerd in een zeer betere 
samenwerking en een verbetering van onze eigen organisatie. Daarnaast hebben we vaker 
presentaties gegeven aan belangstellenden. Dat deden we op onze eigen locatie of brachten 
een bezoek aan geïnteresseerde verenigingen en clubs. Voorbeelden hiervan zijn: de 
praktijkschool van het Eemsdeltacollega, de jongeren van de Gereformeerde Kerk ’t Zandt, 
de vrouwenvereniging in Leermens en het OndernemersKontaktAppingedam.  
 
Voedselaanbod: 
Sinds dit jaar maken we gebruik van de diensten van het Regionaal DistributieCentrum in 
Groningen in plaats van Meppel. Wekelijks wordt daar voedsel uit het landelijk depot 
binnengebracht en verdeeld over de negen provinciale voedselbanken. De hoeveelheid die 
wij ontvangen, is niet toereikend om een volledig pakket aan onze cliënten te kunnen geven. 
Gelukkig ontvangen we o.a. ook via bakkers en boeren brood en aardappelen. De 
Voedselbank Nederland heeft met landelijke ketens zoals de HEMA en Ahold afspraken 
kunnen maken dat we via hun lokale vestigingen lokaal meer voedsel kunnen verwachten. 
Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat we een afspraak met de AH Delfzijl hebben kunnen 
maken over wekelijkse vleesleveranties en in het eerste kwartaal van 2019 verwachten we 
ook met de vestigingen in Appingedam en Loppersum afspraken te kunnen maken. We 
blijven veel aandacht besteden aan het verstrekken van gezonde levensmiddelen.  
 



 
 

. 
Ontbrekende producten worden, voor zover mogelijk eens per twee weken dan wel eenmaal 
per maand, ingekocht. Dit gaat om groente, fruit en eieren. We hebben ook dit jaar uit de 
zogeheten Klijnsma gelden  kinderen regelmatig een fruitpakket kunnen geven.  
Voor het eerst in het bestaan van de voedselbanken ontvingen cliënten dit jaar in december 
een landelijk kerstpakket. Dit is gezamenlijk mogelijk gemaakt door Unilever, Mars, Dr. 
Oetker, Shell en NIBC. 
 
Samenwerking: 
De contacten met de collega-voedselbanken in de provincie Groningen zijn prima. 
Regelmatig komen bestuurders hiervan samen om ervaringen te delen om elkaar te kunnen 
ondersteunen indien daar behoefte aan is.  
 
Actie: 
De zeer geslaagde inzamelingsactie die we weer in december hebben gehouden bij bijna 
alle supermarkten in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en  Loppersum, heeft mede dankzij 
de belangeloze inzet van onze eigen en vele extra vrijwilligers naast een grote voorraad van 
houdbare goederen (o.a. koffie, suiker, melkproducten , broodbeleg, pasta en groenten 
conserven) en financiële donaties voor een totaalbedrag van €.3500, - opgeleverd. Onze 
deelname aan de inzameling van Douwe Egberts waardepunten is ook een doorslaand 
succes geweest en heeft 650.000 waardepunten opgeleverd. In ruil hiervoor stelde Douwe 
Egberts 1334 pakken koffie beschikbaar. Ook hebben veel bedrijven de kerstpakketten die 
zij over hadden of waar hun medewerkers geen aanspraak op hebben gemaakt, aan ons 
geschonken. 

  
Tot slot: 
De voedselbank wordt van een noodvoorziening, opgezet door een groepje bevlogen 
mensen, meer en meer een professionele organisatie waar bedrijfsmatig denken en doen 
standaard is geworden.  
Een aspect dat hierbij gelukkig niet verloren is gegaan, is de bezieling van velen die zich 
belangeloos willen inzetten om mensen in een kwetsbare positie, waar mogelijk te 
ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten op verbetering van hun situatie en zich in de 
toekomst hopelijk zelf weer kunnen redden.  
De verwachting is dat  door een nieuwe aanpassing van de criteria in januari 2019, hogere 
uitgaven voor o.a. energie en een verhoging van de BTW ,meer mensen een beroep zullen 
moeten doen op onze hulp. 
 


