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Voorwoord.
Goes, maart 2016.
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Voedselbank “De Bevelanden ”. Het
bestuur geeft hiermee een verantwoording over het gevoerde beleid in het achter
liggende jaar en een doorkijk naar 2016.
Landelijke ontwikkelingen:
Binnen de organisatie van voedselbanken Nederland waar voedselbank
“De Bevelanden“ deel van uit maakt, zijn ontwikkelingen gaande waar wij ook op in
moeten spelen.
Op het gebied van voedselveiligheid zijn ingrijpende eisen gesteld aan de verstrekking
van voedsel door voedselbanken. Landelijke supermarktketens distribueren meer
voedsel via de distributiecentra naar de lokale banken en hebben aangekondigd dat
voor 2016 nog verder te intensiveren. Dit betekend dat meer voedsel naar onze klanten
ook sneller en intensiever zal worden gedistribueerd. Dat vraagt om een professionele
organisatie met bijbehorende logistiek. Zoals alle landelijke voedselbanken werkt ook
voedselbank “De Bevelanden” met uitsluitend vrijwilligers zodat daarvoor een passende
aanpak gezocht moet worden.
Professionalisering:
Om in te spelen op de vraag naar professionalisering heeft het bestuur gekeken naar de
inrichting van onze vrijwilligersorganisatie. Na gesprekken met alle vrijwilligers is
gezocht naar een nieuwe taakverdeling en een organisatiestructuur waarbij
samenwerking doormiddel van teamhoofden en het delen van verantwoordelijkheden
centraal staat. De implementatie van die vernieuwde manier van samenwerking zal in
2016 gecontinueerd worden. Het geheel zal intensief worden begeleid door twee
bestuursleden die speciaal met de taak van P&O zijn belast.
Een ander belangrijk punt is dat onder leiding van de algemeen coördinator en met inzet
van alle vrijwilligers op 10 juli 2015 de Groen status is behaald waarmee de
voedselbank voldoet aan alle regels die door de Nederlandse voedsel en waren
autoriteit worden gesteld. Op 30 september is dat certificaat onder grote publieke
belangstelling ook uitgereikt. Middels periodieke audits zal worden gecontroleerd of we
aan de vereisten blijven voldoen. Alle onze inspanningen blijven dus daarop gericht.
Huisvesting:
Onze huidige huisvesting in de Evertsenstraat is niet meer geschikt voor een
doorontwikkeling die past bij de toekomst van de voedselbank. De RWS die ons
jarenlang het gebouw ter beschikking stelde heeft aangegeven de locatie te willen herontwikkelen. Inmiddels is de huur opzegging binnen en zullen we gedurende het jaar
2016 verhuizen naar een nieuwe locatie. We danken de RWS voor al haar welwillende
inspanningen gedurende de afgelopen jaren.
In overleg met de vijf samenwerkende Gemeenten op Zuid en Noord-Beveland hebben
we inmiddels een optie voor een nieuwe locatie in Goes. We zijn de Gemeente Goes
erkentelijk dat ze de regie wilden nemen bij deze zoektocht naar een geschikte locatie.
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De verhuizing, maar ook de continuering van de service naar onze klanten zal het nodige
van ons vergen in het lopende en het daaropvolgende jaar.
We zullen tevens zorgdragen dat ook onze automatisering in de pas zal lopen met deze
ontwikkelingen, waardoor onder andere ook de privacy van onze klanten gewaarborgd
blijft.
Samenwerking regio:
Als onderdeel van de nieuwe ontwikkelingen zal ingezet worden op een nauwere
samenwerking van de voedselbanken binnen het Zeeuwse Cluster.
Zowel op het gebied van distributie, maar ook op het gebied van voedselveiligheid
kunnen we elkaar helpen en ervaringen delen. De gezamenlijke kosten voor transport
vanuit het DC Tilburg via de Voedselbank Walcheren worden naar evenredigheid
gedeeld. Lokale overschotten worden wederzijds aangeboden. Via periodiek overleg zal
verder inhoud aan de samenwerking worden gegeven. Met betrekking tot een eventuele
samenwerking tussen Kleding en Speelgoedbank Zeeland zijn verkennende gesprekken
gevoerd. Periodiek worden nu al speelgoedpakketten aan kinderen van onze klanten
verstrekt.
Historie en oorsprong:
Voedselbank “De Bevelanden” is actief sinds 2006 en sinds 2008 ook officieel erkend, als
Stichting aangesloten bij de toenmalige Landelijke Stichting Voedselbanken Nederland
nu Vereniging Voedselbanken Nederland.
Vanzelfsprekend heeft de Stichting ook een ANBI status. In die lastige begintijd rond
2006 overheerste toch vooral de maatschappelijke schande en verontwaardiging ook in
politiek Nederland, wanneer er gesproken werd over de voedselbanken. In Nederland
kennen en erkennen we immers geen armoede en voedselschaarste? Maar de
verzorgingsstaat is onbetaalbaar geworden. Het oude beeld en de opvatting over de
voedselbanken veranderd snel. De Rijksoverheid heeft met het overhevelen van zorg,
bijstand en uitkeringstaken naar Gemeenten, hard op de rem getrapt ter voorkoming
van de alsmaar stijgende overheidskosten.
Samenwerking overheid en gemeenten:
Gemeenten staan ook in 2016 voor de uitdaging om met minder geld taken beter uit te
voeren. Veel van onze cliënten hebben daar in 2015 intensiever mee te maken gekregen.
De participatie gedachte die de overheid nu voor ogen heeft krijgt bij de voedselbank in
veel opzichten ook praktisch vorm.
Vrijwilligerswerk, re-integratie, mantelzorg en omzien naar de buren vinden bij de
voedselbank immers al lang plaats en zijn feitelijk kernwaarden. Kennis, uitwisseling,
begeleiding en opbouw van maatschappelijke weerbaarheid zijn ook zaken die de
voedselbank niet vreemd zijn. Plaatsing van vrijwilligers vanuit gemeenten,
taakgestraften en stagiaires zijn ons ook niet vreemd terwijl we ook mensen met
beperkingen graag helpen aan een zinvolle dagbesteding. Voedselbank
“De Bevelanden” blijft zich met behoud van kernwaarden inzetten voor duurzame
continuering en hernieuwing van de samenwerking met gemeenten, vrijwilligers en
sponsors en donateurs.
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Het bestuur werkt vanuit de overtuiging dat onze samenleving begint bij onszelf. Bij
onze menselijkheid bij onze waarden en normen. Alleen dan kunnen we overleven door
medemenselijkheid.
Vanuit het ideaal om samen te werken aan een menswaardige samenleving danken we
onze sponsors, donateurs en begunstigers, kerken en verenigingen en allen die ons
financieel of met goederen of diensten hebben ondersteund en vragen hen dat ook in
2016 te blijven doen.
We danken onze vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor dat mooie doel.
Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen functioneren. Hen zijn we bijzonder veel
dank verschuldigd.
Namens het bestuur van de Stichting Voedselbank “De Bevelanden”,
Paul Colijn,
Voorzitter Stichting Voedselbank “De Bevelanden”.
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Sociaal jaarverslag.
1.Hoe het begon
Voedselbank “De Bevelanden” is een initiatief vanuit de samenwerking tussen VB
Walcheren Dhr. Daniël v.d. Meer en dhr. Maarten Sas van de RWS. Zij hebben vervolgens
Agnes Rieswijk en Erik Oreel, beide afkomstig uit Goes, benaderd om deze Voedselbank
vorm te geven. Zij zijn gestart in het toenmalige pand aan de Abel Tasmastraat met een
paar pakketten met ondersteuning in huisvesting transport en geld voor groenten en
fruit voor de destijds 40 tellende pakketten. Op 24 januari 2008 is Stichting
Voedselbank “De Bevelanden “ bij notariële akte officieel opgericht.
Naast de initiatiefnemers werd het eerste bestuur gevormd vanuit kerkelijke,
maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties en het bedrijfsleven. Eén
bestuurder werd en wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Goes (art. 4.2). Daarmee wilde en wil de Gemeente Goes haar
betrokkenheid en verantwoordelijkheid benadrukken. Alle bestuurders zitten op
persoonlijke titel in het bestuur.
2.Doel.
De Stichting heeft als doel het bestrijden van (verborgen) armoede en voedselverspilling
in Nederland en in het bijzonder op de Bevelanden. De voedselbank tracht dit te
bereiken door het inzamelen van kosteloze, of door sponsoring, ter beschikking gestelde
levensmiddelen en deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende
middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
Het werkgebied betreft Noord- en Zuid-Beveland.
De financiële middelen om dat doel te bereiken worden gevormd door giften,
schenkingen, legaten, donaties, erfstellingen, subsidies, sponsors en andere inkomsten.
Dit jaar is besloten meer aandacht te schenken aan het verwerven van extra fondsen.
3. Samenstelling bestuur.
Het bestuur bestaat op 31 december 2015 uit de volgende personen:
Paul Colijn, voorzitter,
Jacqueline Westerweele, secretaris,
Rob van der Velde, penningmeester, P&O
Gerard Wassing, lid, algemeen coördinator,
Krijn Verhage, lid,
Jan Roeland, waarnemend voorzitter, lid, P&O
Sjoukje Jobse, lid, Voedselveiligheid
Het algemeen bestuur vergadert doorgaans eens per twee maanden. De bestuursleden
krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voedselbank “De Bevelanden” is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland,
regio Brabant-Zeeland. In het bestuur van de regio is één zetel ingeruimd voor een
Zeeuwse vertegenwoordiger. De afgevaardigden d.m.v. 2 personen wordt mandaat
verleend via het Zeeuws Cluster overleg.
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4. Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid.
Per 31 december bedroeg het aantal ‘vaste’ vrijwilligers 21, exclusief het bestuur.
Daarnaast zijn er ook een aantal `tijdelijke` vrijwilligers. Zo plaatst het Ministerie van
Justitie met enige regelmaat taakgestraften bij de voedselbank ook bureau Halt plaatst
regelmatig jongeren. Via diverse re-integratie bureaus worden ook
werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld en inburgeraars bij onze voedselbank
geplaatst, zij krijgen tevens een talen begrijpende cursus volgens de inburgering
maatstaf. Ten slotte komen er stagiaires van scholen voor een snuffelstage of
maatschappelijke stage. Het totaalaantal vrijwilligers bedraagt daarmee ca. 35 personen.
Al deze mensen werken op de locatie in de Evertsenstraat, sommigen meerdere
dagdelen, om voedsel uit te zoeken op datum en te verdelen na goedkeuring. Een aantal
vrijwilligers verzorgt het transport bestaande uit het ophalen van voedsel en het
bezorgen van de pakketten in de buitengebieden op de Bevelanden.
De vrijwilligers worden aangenomen via de bestuursleden Personeel en Organisatie.
Vrijwilligers staan onder leiding van afdelingshoofden en Algemeen Coördinator.
De vrijwilliger ondertekent bij de aanvang van de werkzaamheden een
vrijwilligersovereenkomst waarin zijn opgenomen de wederzijdse rechten en plichten.
Vrijwilligers en bestuur zijn gebonden aan een privacy code ter bescherming van de
persoonlijke gegevens van de cliënten van de voedselbank. Een verklaring van goed
gedrag is in het algemeen gewenst, maar voor leidinggevenden een vereiste. (VOG)
5. Transport.
De voedselbank Walcheren rijdt wekelijks met een gezamenlijke vrachtwagen van de
Zeeuwse Voedselbanken naar Tilburg om daar in het distributiecentrum van het district
Brabant/Zeeland voedsel voor de voedselbanken in Zeeland op te halen. De
vervoerskosten worden gezamenlijk gedragen. In Middelburg wordt het voedsel naar
ratio verdeeld over de vier voedselbanken in Zeeland. Voedselbank “De Bevelanden”
haalt zijn deel weer op in Middelburg. Met onze koelbus wordt ook wekelijks
verschillende keren bij vier lokale bakkers brood opgehaald en één keer per week verse
groente en fruit bij een supermarkt in Kapelle. Het komt ook regelmatig voor dat ons
voedsel aangeboden wordt dat op korte termijn met de bus opgehaald en verwerkt moet
worden, onze koelbus is hierin onontbeerlijk evenals onze koelingen en vriezers op
locatie.
In principe is het de bedoeling dat onze klanten op vrijdagmiddag zelf hun wekelijkse
pakket komen ophalen. Voor de mensen die in de buitengebieden wonen wordt het
pakket op vrijdag met de bus bezorgd.
In totaal, 3 chauffeurs en 3 bijrijders, zijn wekelijks betrokken met vervoer van en naar.
6. Rommelmarkten.
In 2015 hebben we, ter vergroting van onze inkomsten, vijf rommelmarkten gehouden.
De bedoeling is om ook in 2016 eens per kwartaal een rommelmarkt te houden. Een
probleem is wel dat er te weinig ruimte is voor tussentijdse opslag van de spullen.
7. Ontwikkelingen in klantenbestand.
Bij de oprichting van de voedselbank “De Bevelanden” in 2006 bestond het aantal
klanten uit ongeveer 40 huishoudens. Dat is daarna ieder jaar gestegen. In het
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verslagjaar steeg het aantal huishoudens verontrustend naar 165 per 30 september
2014.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van het klantenbestand
van voedselbank “De Bevelanden” over de jaren 2012 t/m 2015 per gemeente en aantal
huishoudens en personen.
Hieronder een grafische weergave van het aantal huishoudens dat een beroep doet op de
voedselbank.

Verdeeld over de gemeenten is dit
Jaar
Gemeente
2012
Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

Pakketten
91
25
17
9
20

Personen
207
62
32
23
38

2013

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

90
25
19
7
21

206
62
34
21
40

2014

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

99
25
11
6
24

189
60
31
20
35

2015

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

74
25
18
10
13

178
69
41
30
24
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8. Voorwaarden voor toekenning voedselpakket.
De Stichting volgt bij het beoordelen van een aanvraag voor een voedselpakket de door
de Stichting Voedselbanken Nederland opgestelde norm.
Men komt voor een pakket in aanmerking indien er na aftrek van vaste lasten per maand
minder is te besteden dan:
€ 180,00 voor één volwassene
€ 70,00 voor elke extra volwassene van 18 jaar of ouder
€ 70,00 voor elk kind tot 18 jaar. ( t/m 17)
De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp.
9. Kinderen.
Op bescheiden schaal besteedt de voedselbank ook aandacht aan de kinderen van de
klanten van de voedselbank.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kregen van Stichting Jarige Job een verjaardag pakket.
Van Stichting Speelgoedbank Zeeland een cadeaupakket en van diverse anderen iets
extra’s.
10. Overleg met hulpverlenende instanties.
De voedselbank werkt samen met een aantal maatschappelijke organisaties zoals de
sociale dienst, het SMWO, het Leger des Heils, Stichting Leergeld, Stichting Mozaïek,
Emergis, Riagg en andere organisaties. Zij kunnen mensen doorverwijzen naar de
Voedselbank. De toekenning van een pakket geldt voor 3, 6, of 12 maanden. Deze
termijnen kunnen verlengd worden tot Max. 3 jaar. Hertoetsing vindt plaats door
externe intakers. Voor acute noodhulp is het mogelijk dat er per direct in afwachting van
de goedkeuring tijdelijk een pakket verstrekt wordt. Hiervoor neemt u contact op met
coordinator@voedselbankdebevelanden.nl
Voor mensen met langdurige schulden zal in eerste instantie worden gekeken naar de
mogelijkheden voor een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of
schuldsanering traject. Klanten dienen wel actief deel te nemen aan geboden opties.
11. Inzameling levensmiddelen.
De hoeveelheid voedsel dat via het distributiecentrum in Tilburg naar ons toe komt
redelijk stabiel in 2015. Vaak leveren lokale supermarkten niet rechtstreeks aan de
plaatselijke voedselbank maar wordt dit bij de distributiecentra bezorgd en van daaruit
weer verdeeld over de voedselbanken in het land. Verheugend is het dat we van lokale
leveranciers zoals bakkers en boeren eerder meer dan minder krijgen. Minder is dat
lokale supermarkten nog steeds erg veel weggooien omdat het niet geleverd kan
worden aan dc’s.
In toenemende mate krijgen we levensmiddelen van door scholen, kerken, verenigingen
en bedrijven gehouden inzamelingsacties.
In 2015 hebben de vrijwilligers van onze voedselbank weer mee gedaan met
georganiseerde winkelacties bij supermarkten. Ook in 2016 hopen we daarmee door te
gaan en het nog verder uit te breiden.
Wij danken iedereen hartelijk voor het verstrekken van zoveel voedsel. De
betrokkenheid van zovelen bij het werk van de voedselbank is hartverwarmend en
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bevestigt opnieuw dat de voedselbank een erkende plek in de samenleving in neemt.
Samen zijn we sterk om hen te helpen die ons wekelijks broodnodig hebben.
12. Andere contacten en voorlichting.
Periodiek vindt er overleg plaats tussen de vijf voedselbanken in Zeeland. Onderwerpen
van gesprek zijn o.a. de aanvoer van voedsel uit Tilburg en standpunten om in te
brengen in de bestuursvergaderingen van de regio Brabant-Zeeland. De regio BrabantZeeland beheert en exploiteert het regionale distributiecentrum in Tilburg.
Regelmatig geven we op verzoek lezingen voor kerken, scholen en verenigingen. Als dat
gebeurt op de locatie aan de Evertsenstraat is daar ook altijd een rondleiding aan
gekoppeld. Overigens is iedereen op andere momenten van harte welkom maar wel
graag op afspraak
13. Nog meer ondersteuning.
Van diverse bedrijven hebben we steun ontvangen in natura of een andere niet
geldelijke vorm. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld gratis beschikbaarstelling van
materialen zoals installaties, onderhoud, transportmiddelen of kortingen bij de aankoop
daarvan. Deze vorm van ondersteuning is vanzelfsprekend ook zeer welkom. Hartelijk
dank!
14. Huisvesting.
De voedselbank is nu nog gehuisvest in het pand Evertsenstraat 17 in Goes. Het gebouw
is eigendom van de Regionale Woningbouw Vereniging RWS in Goes. Toen de Stichting
in 2011 het huidige pand betrok kwam ze in een zee van ruimte. Nu moeten we
constateren dat de beschikbare ruimte aan de krappe kant is. Dat heeft verschillende
redenen.
Het aantal klanten is de afgelopen jaren fors toegenomen en daarmee ook het aantal
wekelijks te vullen pakketten. Dat vraagt een verdubbeling van de hiervoor benodigde
ruimte.
Sinds een paar jaar beschikken we tot onze vreugde over een tiental vrieskisten. Die zijn
nodig om kort houdbare en aan bederf onderhevige producten op een verantwoorde
manier te bewaren maar ze vragen veel ruimte. Net als andere leveranciers van
levensmiddelen heeft de voedselbank te maken met de eisen van de Voedsel en Waren
Wet. Bovendien voorkomen we hiermee dat wij zelf producten moeten weg gooien.
En dan de hiervoor al genoemde rommelmarkten waarmee de voedselbank is gestart
om inkomsten te verwerven. Voor het inzamelen, verkopen en opslaan van de spullen is
ruimte nodig.
Ook voor de sociale contacten met onze cliënten tijdens de uitgifte van de
voedselpakketten op vrijdagmiddag zou een extra ruimte zeer welkom zijn. In de
huidige situatie komt dit in het gedrang. We hopen in de nieuwe situatie en locatie veel
nieuwe zaken op de rails te kunnen zetten.
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Financieel jaarverslag
Algemeen
Hierbij treft u aan het financieel jaarverslag 2015 van de Voedselbank “ De Bevelanden”
te Goes.
Met dit verslag wordt inzicht gegeven hoe de voedselbank er financieel voor staat, maar
geeft ook inzicht in de inkomsten en uitgaven van de stichting.
Er is voor gekozen om de data van de bankrekening te comprimeren, zodat beter inzicht
wordt verkregen in het financiële reilen en zeilen van de stichting.
Kijkend naar de vaste lasten van de voedselbank is er maandelijks tussen de 400 en
1200 nodig om de vaste lasten te kunnen voldoen. Dit betekent dat er snel zal worden
ingeteerd zolang er geen structurele ondersteuning komt voor de voedselbank. Op dit
moment is het nog te veel gebaseerd op incidentele giften. Tot 2015 kwam het weleens
voor dat 1 der Bevelandse gemeenten een subsidie verstrekte.
In 2015 valt met name de bijdrage op die vanuit de Bevelandse gemeenten is gekomen,
waardoor een flink bedrag kon worden toegevoegd aan de reserve. Dat dan weer kan
worden ingezet voor de verhuizing die naar alle waarschijnlijkheid in 2016 zal
plaatsvinden.
administratiekosten

logger
muis
bank
computer
inkt
inktcartridges
kvk
secretariaat
starthosting
verzekeringen
marktkramen
zeelandnet

afval
auto

17
263,1
207,45
205,8
7,5
90,8
32
207,31
63,53
508,63
1390,79

belasting
boete
onderh/rep
verzekering
brandstof
rode kruis

bijdrage regio

1715
97
1626,82
626,65
1794,83
218,69
1755

AH/C1000
gebouw

133,1
19,99

2863,61
ongediertebestr
water

92,26
161,5
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gift

kerken
organisatie
particulier
voedselbank ned

18274,26
7974,26
1870
1500

Huur/energie

5224,78

subsidie gemeenten

24316

toevoeging reserve

28000

voedselbank walcheren

2378,64

kosten vrijwilligers

772,67

totaal

53951,52

50457,45

balans
DEBET
Bank

CREDIT
63.904

Eigen vermogen

63.904
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