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VOORWOORD
“De ontwikkelingen gaan door in 2019”.
Na een interne reorganisatie en het versterken van de organisatiestructuur in 2018 heeft de corebusiness van
Voedselbank Zevenaar, -het wekelijks leveren van voedsel aan wie het even niet heeft-, daar in het werkjaar 2019
ruimschoots de vruchten van geplukt.
Maakten we eind 2018 per week 125 voedselpakketten, eind 2019 waren dat er al 143.
En door toenemende samenwerking en communicatie is het in 2019 gelukt om, na een proefperiode, de
pakketgrootte definitief te verbreden. Zo maken we op dit moment:
Voor 58 eenpersoonshuishoudens, kleine pakketten, (plusminus 25 producten)
Voor 67 meerpersoonshuishoudens, grote pakketten, (plusminus 40 producten)
Voor 13 middelgrote huishoudens, klein en groot pakket, (65 producten)
Voor 3 grote huishoudens, een groot en groot pakket. (80 producten)
Deze pakketten kennen allemaal dezelfde basissamenstelling met brood, groente &fruit, vlees en zuivel en aan de
grotere pakketten worden deze producten, indien voorradig, nog eens als extra toegevoegd. Om een indruk te
geven, het gaat om ongeveer 270.000 producten per jaar.
En dat is een geweldige slag die alleen maar gemaakt kon worden omdat ten eerste de aanvoer van het voedsel
vanuit ons distributiecentrum in Arnhem, van ondernemers en particulieren en door voedselacties van anderen en
onszelf, rijkelijk was. Maar ten tweede bovenal door de toewijding en motivatie van onze vrijwilligers en de goede
sfeer op de werkvloer.
En kwantiteit is niet het enige dat telt. In 2019 is ook de kwaliteit van ons werk waarneembaar gestegen. Want
ondanks een heftige muizenplaag kregen we toch weer het predicaat 100% voedselveilig. En dat is voor onze
afnemers, die we intussen cliënten zijn gaan noemen, zeer belangrijk. Ook hun privacy staat hoog in ons vaandel
en eind 2019 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor een cliëntenonderzoek. We willen graag van hen
weten wat we kunnen verbeteren!
Ook op het Arbo terrein zijn er voor onze vrijwilligers kosten noch moeite gespaard. Zo was er een training
“Omgangsvormen”. Er is voorzien, samen met de buren van het Goede Doelenplein in Zevenaar, in een A.E.D. met
bijbehorende training “Levensreddend Handelen”. Een afvalcontainer werd er geplaatst en er werden
“blusoefeningen” gehouden via een connectie bij de brandweer. Voor de logistiek kwam er een jongere en
handzamere bus en er is ook veel gesproken over het voorraadbeheer in combinatie met de voedselveiligheid en de
muizenplaag. Kortom er is in 2019 veel geïnvesteerd in kwantiteit en kwaliteit. En dan kan de penningmeester ook
nog melden dat er sprake is van een positief resultaat van plusminus € 2000,-.
Punt van zorg blijft nog steeds dat onze werkruimte aan de Reisenakker wel past bij de kwantiteit van ons werk
maar al lang niet meer bij de kwaliteit. De loods past niet meer bij de eisen van m.n. Voedselveiligheid en Arbo. In
2018 en ook in 2019 zijn we daarmee al druk doende geweest bij en met diverse partijen. Voor nu is het nog steeds
lang wachten op het accommodatie beleid van de Gemeente Zevenaar dat medio 2020 gereed moet zijn.
Ook vraagt het uitgiftepunt Lobith om een andere werkruimte.
Intussen zitten we plotseling in het Corona tijdperk en liggen alle ontwikkelingen even stil omdat alles in het werk
wordt gesteld om onze corebusiness wekelijks te regelen. Tot op heden lukt dat en zijn we door de overheid gelijk
gepromoveerd tot cruciaal/vitaal beroep.
Wat de gevolgen zullen zijn voor de langere termijn valt nog amper te overzien. Wel is duidelijk dat we rekening
moeten gaan houden met een stijging van het aantal cliënten met 10%. Of de voedseltoevoer even rijkelijk zal
blijven als nu, is nog maar zeer de vraag. Als dat het geval is zullen we eerst een nieuw capaciteits- en logistiek
plan in uitvoering moeten gaan brengen. Het ligt klaar.
Voor dat zo ver is, past het ons hier om eerst grote dank uit te spreken aan onze vrijwilligers.
Door hun is het werk gedaan. En aan onze sponsoren en donoren en aan onze leveranciers waaronder vele
particulieren.
Zonder jullie was het niet mogelijk geweest.
Maar ook een vrees. Een voedselbank past eigenlijk niet in een welvarend land als het onze.
Zou eigenlijk de wereld uit moeten…….maar in 2019 is er wederom sprake van groei. Corona zal daar in 2020
zeker nog een duit bij doen. En dat geeft te denken…………Want we zijn en blijven van de “noodhulp”. En dat is
toch maar voor even en niet voor structureel?
Namens het voltallige bestuur van Voedselbank Zevenaar,
Harry Scharrenborg, voorzitter
April 2020

Activiteitenkalender 2019
Januari: Schoolactie Het Veer Duiven
07/02/19: Voorlichting aan hulpverleners
14/3/19: Bestuursoverleg
April : Bezoek scouting Groessen aan voedselbank (11-14 jarigen)
04/04/19: Coördinatorenoverleg
06/04/19: Algemene Leden Vergadering (ALV) in Houten
11/04/19: Bijeenkomst Armoedebeleid Gemeente
18/04/19: Actiedag Liemers College
02/05/19: Bestuursoverleg
03/06/19 Training Levensreddend Handelen
04/06/19 Training Levensreddend Handelen
06/06/19: Coördinatorenoverleg
28/06/19: Speelgoedactie uitgifte Lobith
29/06/19: Vrijwilligersmiddag met buffet
04/07/19: Bestuursoverleg
01/08/19: Coördinatorenoverleg
02/08/19: Lasergamen Landgoed Halsaf Babberich
07/08/19: Lasergamen Lobith
23/08/19: AH actie
24/08/19: AH actie
05/09/19: Bestuursoverleg
07/09/19: ALV Houten
18/09/19: Bezoek aan brandweerkazerne Arnhem en training
21/09/19: Najaars-schoonmaak Reisenakker 12
05/10/19: Markt samen met Nandri op het Goede Doelenplein
08/10/19: Finale Rabobank Clubkas Campagne
09/10/19: Coördinatorenoverleg
19/10/19: Open Dag Voedselbank Zevenaar
07/11/19: Bestuursoverleg
29/11/19: Sinterklaas actie
30/11/19: ALV Houten
December: inzamelingsacties basisscholen en Candea College
December: oliebollen actie
11/12/19: Coördinatorenoverleg
13/12/19: AH Actie
14/12/19: AH Actie
20/12/19: Speelgoedactie uitgifte Reisenakker, Stad-In bonnen actie en
kerstpakketten uitdelen

ORGANOGRAM VOEDSELBANK ZEVENAAR
PER 1-12-2019

DE CIJFERS
Op 31 december 2019 voorzag Voedselbank Zevenaar 142 huishoudens wekelijks van een
voedselpakket en dan gaat het in totaal om 333 personen. In 2019 hebben we in totaal 210 huishoudens
als cliënt aangenomen en daarmee zijn in totaal 483 monden gevoed. In 2019 mochten we 81 nieuwe
cliënten voorzien van een pakket.
Een pakket bestond gemiddeld uit 25 tot 35 producten. De gemiddelde pakketwaarde ligt tussen de 40
en 50 euro.

Voedselbank Zevenaar maakte in 2019 gebruik van 2 vaste uitgiftepunten, te weten in Zevenaar en in
Lobith. De inwoners van de andere 6 dorpen worden vanuit de bus voorzien en de bus stopt indien nodig
dus ook in Spijk, Herwen, Aerdt, Pannerden, Babberich en Giesbeek. In totaal maken we dus gebruik

De organisatie van Voedselbank Zevenaar bestaat in totaal uit 50 vrijwilligers. Daaronder vallen de 5
bestuursleden, 10 coördinatoren en ruim 35 medewerkers die actief zijn als onder meer chauffeur,
inpakker, beheer en medewerker uitgifte.

SPONSOREN EN DONOREN
De Voedselbank heeft geld nodig voor de wekelijkse exploitatiekosten, zoals huur, elektriciteit en water,
schoonmaakkosten, onderhoud van de koelbus, verzekeringen, etc. Een aantal bedrijven sponsoren de
bus in ruil voor reclame op de bus.
Voedselbank Zevenaar dankt al haar donateurs en sponsoren :
Diakonie PKN
Gemeente Zevenaar
P.R.J. van Casteren
R.A. Teunissen

Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar

Willibrordus Parochie/Geloofsgem.Herwen & Aerdt
Prot.Chr.Gem. Rijnwaarden

Herwen
Lobith

SBO de Schilderspoort
R.I.B.W. Arnhem-Veluwse Vallei
Wezenfonds Zevenaar
PCI Sint Willibrordus
Rabobank Arnhem e.o.
HSM IJsveld
Power Assist

Zevenaar
Arnhem
Zevenaar
Zevenaar
Arnhem
Zevenaar
Arnhem

Dela Uitvaartverzorging
mw.AM v.Wijk-de Nood & dhr.J.v.Wijk
Praxis
Dhr. F.K Ubbink
CP Grafimedia Groep
J de Waal
Blik op online
Rowe Financial Service BV
Duoplan
Integraal therapeut Ria Wegman
TAM Salemink
De Isolatieshop BV
Schilderwerk Plus
VOF Wilri
G.H.L. Sikkes
J.B. Groeneveld
Familie Leenders
Auto Vreman

Arnhem
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Didam
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Driel
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar

CD Reclame
Schiphorst Transport & Opslag

Zevenaar
Deventer

Marc Voss Keurslager
Ring-Ring bv

Tolkamer
Nijmegen

LEVERANCIERS
Het wekelijks voedselpakket heeft een gemiddelde winkelwaarde van ongeveer 45 euro per pakket. De
producten in het pakket worden door onze chauffeurs elke week afgehaald bij de regionale Voedselbank
Arnhem. Daarnaast halen de vrijwilligers voedsel op bij regionale bedrijven en instanties.
Tijdens inzamelingsacties van scholen en bedrijven in het voorjaar en met kerst worden ook flink wat
producten opgehaald. We danken daarom al onze leveranciers van harte :
Firma Middelhof

Didam

Praxis

Zevenaar

Broederij Ter Heerdt
Veluwezoom Verkerk

Babberich

Co-op Lobith

Zevenaar
Lobith

Dhr. Opgenoort

Aerdt

Brownies & Downies
Fam. Dix
Fam.Bisschop

Zevenaar
Zevenaar
Lobith

IKC De Wiekslag

Duiven

Aldi

Zevenaar

Basisschool ’t Scathe

Pannerden
Groessen

Chris Blij
Albert Heijn
Basisschool De Overlaat
Vida Rijsttafelprodukten
Brood- en banketbakkerij van Bentum

Zevenaar
Tolkamer
Zevenaar
Lobith

Godschalk brood en banketbakkerij
Stolwijk Kelderman
Spar Stegeslag
Jumbo

Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Tolkamer

IKC De Tamboerijn
Bakkerij Seegers
Coöp
Coöp Compact

Zevenaar
Zevenaar
Babberich
Pannerden

Bakkerij Braam

Didam

Topp Hygiëne
Brima Fruit

Zevenaar
Babberich
Zevenaar

Protestantse Gemeente Zevenaar

Willibrordus Parochie/Geloofsgem.Zevenaar Zevenaar
Kon. Marechaussee
Zevenaar
basisschool Tragellijn
Lobith
Marlou Willems

Zevenaar

Prot.Chr.Gem. Rijnwaarden
Candea College
Liemers College

Lobith
Duiven

Liemers College
OBS Het Kofschip

Zevenaar
Zevenaar

OBS Toermalijn

Zevenaar
Zevenaar
Duiven

Ataro BV / Lentebad

Zevenaar

Oliebollenkraam Muldershof

Zevenaar

Coop

FINANCIELE VERANTWOORDING

ADRESSEN EN CONTACT
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zevenaar is bereikbaar via
E: bestuur@voedselbankzevenaar.nl
Bestuurssecretariaat Voedselbank Zevenaar
Barenbroeklaan 59
6987BH Giesbeek
E: secretariaat@voedselbankzevenaar.nl
Website: www.voedselbankzevenaar.nl
Facebook: voedselbank Zevenaar
Aanvraag en hulpverlening:
T: T: 06 - 4112 0242
E: hulpverlening@voedselbankzevenaar.nl
Voor donaties voedsel:
E: voedselverwerving@voedselbankzevenaar.nl
Voor vrijwilligerswerk:
E: vrijwilligers@voedselbankzevenaar.nl
Afdeling communicatie:
E: communicatie@voedselbankzevenaar.nl

Verzamelpunt & Uitgiftepunt Zevenaar:
Reisenakker 12
6903 ZJ Zevenaar
0316-242108
Bankrekening: Rabobank Zevenaar
NL81 RABO 0133 2509 89
Kamer van Koophandel: K.v.K.nr. 09172104
RSIN nummer 818120447
Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat uw bijdrage aangemerkt wordt als “gift” in de zin van de Inkomsten- en
Vennootschapsbelasting

