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Voorwoord.
Goes, december 2014.
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Voedselbank De Bevelanden. Het bestuur
geeft hiermee een verantwoording over het gevoerde beleid in het achter liggende jaar.
Sinds juli 2014 mag ik voorzitter zijn van de Stichting Voedselbank De Bevelanden.
Daarmee heb ik mijn voorganger Adri van Oosten opgevolgd, na een interim periode
waarbij onze vicevoorzitter Jan Roeland op deskundige wijze samen met het bestuur
leiding heeft gegeven aan de Voedselbank.
Voedselbank De Bevelanden is actief sinds 2006 en sinds 2008 ook officieel erkend. 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? Europees geld voor bestrijding van armoede is op grond van deze
argumenten tot op de dag van vandaag, ook om die reden geweigerd. Maar de
verzorgingsstaat was en is onbetaalbaar geworden. In dat opzicht waren de pioniers van
toen , met de kennis van het heden, wel enigszins als visionairs te betitelen.
Nu in 2015 verandert het oude beeld en de opvatting over de voedselbanken snel. De
rijksoverheid heeft met het overhevelen van zorg en bijstand en uitkeringstaken naar
gemeenten, hard op de rem getrapt ter voorkoming van de alsmaar stijgende
overheidskosten.
Gemeenten staan voor de uitdaging om met minder geld die taken beter uit te voeren.
Veel van onze cliënten krijgen daar ook in 2015 intensiever mee te maken. Lichtpunt is
dat de participatie samenleving die de overheid nu voor ogen heeft bij de voedselbanken
in een aantal opzichten al vorm heeft gekregen.
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 een maatschappelijke weerbaarheid zijn ook zaken die de
voedselbank niet vreemd zijn.
Dat alles betekent wel dat in de toekomst, de plaats die de voedselbanken nu in
Nederland innemen, niet zal worden overgenomen door die (in vroeger tijden)
verzorgende overheid. De voedselbank is daarom binnen het armoedebeleid van
gemeenten de komende 10 jaar niet meer weg te denken, zo is mijn overtuiging.
De conclusie is dus ook duidelijk: De Voedselbank De Bevelanden moet zich met behoud
van kernwaarden inzetten voor duurzame continuering en hernieuwing van de
samenwerking met gemeenten, vrijwilligers en sponsors. Daarnaast moet ook waar het
de voedselveiligheid en hygiëne betreft, gezocht worden naar verdere
professionalisering.
2015 belooft een boeiend en enerverend jaar te worden waarbij we ons realiseren, dat
onze samenleving altijd begint bij onszelf. Bij onze menselijkheid bij onze waarden en
normen. Alleen dan kunnen we overleven door medemenselijkheid.
Vanuit het ideaal van een menswaardige samenleving danken we onze sponsors ,
begunstigers, kerken en verenigingen en allen die ons financieel of met goederen of
diensten hebben ondersteund en vragen hen dat ook in 2015 te blijven doen.
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Voedselbank de Bevelanden past zich aan en moet zich ontwikkelen zodat we de taken
en de weeffouten van onze gedroomde participatie samenleving kunnen blijven
opvullen en verzachten. Hiervoor zetten zich wekelijks vele vrijwilligers in, zonder hen
zou de Voedselbank niet kunnen functioneren. Hen zijn we 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, benaderdom deze Voedselbank
vorm te geven. Deze wilden wel helpen op voorwaarde dat er een (onafhankelijk)
bestuur gevormd zou worden. In de loop van 2007 is dat bestuur er ook gekomen en aan
de slag gegaan, daarbij geadviseerd door Daniël van der Meer, voorzitter van de
Stichting Voedselbank Walcheren. Op 24 januari 2008 is Stichting Voedselbank
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 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.
3. Samenstelling bestuur.
Het bestuur bestaat op 31 december 2014 uit de volgende personen:
Paul Colijn, voorzitter.
Jacqueline Westerweele, secretaris.
Rob van der Velde, penningmeester.
Gerard Wassing, lid, algemeen coördinator.
Krijn Verhage, lid.
Jan Roeland, waarnemend voorzitter, lid.
Jocelijne Balt, lid.
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.
Zeeland wordt vertegenwoordigd een bestuurslid van Voedselbank Walcheren.
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4. Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid.
Per 31 december bedroeg het aantal ‘vaste’ vrijwilligers 25, exclusief het bestuur.
Daarnaast zijn er ook een aantal `tijdelijke` vrijwilligers. Zo plaatst het Ministerie van
Justitie met enige regelmaat taakgestraften bij de voedselbank. Via diverse re-integratie
bureaus worden ook werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld en inburgeraars bij
onze voedselbank geplaatst. Ten slotte komen er stagiaires van scholen voor een
snuffelstage of maatschappelijke stage. Het totaal aantal vrijwilligers bedraagt daarmee
ca. 32 personen.
Al deze mensen werken op de locatie in de Evertsenstraat, sommigen meerdere
dagdelen, om voedsel uit te zoeken en te verdelen. 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 en begeleid door de 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.
Dankzij de grote inzet van al deze vrijwilligers kon in 2014 het werk van de voedselbank
worden gedaan. Graag wil het bestuur haar grote waardering uitspreken voor het vele
werk dat de vrijwilligers hebben verricht in het belang van de cliënten van de
voedselbank. Het is goed hier nog eens te benadrukken dat zij hiervoor geen beloning
krijgen.
5. Transport.
De voedselbank Walcheren rijdt wekelijks met een vrachtwagen naar Tilburg om daar in
het distributie centrum 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 rato verdeeld over de vier voedselbanken in Zeeland. Met de bus
wordt ook wekelijks verschillende keren bij drie lokale bakkers brood opgehaald en één
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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.
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.
De toegenomen onderhoudskosten van de bus vragen in het komende jaar om een
herbezinning op de exploitatie daarvan.
In totaal, chauffeurs en bijrijders, houden zich 5 mensen bezig met het transport van
voedsel.
6. Rommelmarkten.
Om de inkomsten te vergroten werden in 2014 vijf rommelmarkten gehouden in de
ontvangstruimte van het pand aan de Evertsenstraat 17. Aanvankelijk gebeurde dat op
zondagmiddag maar nadat de uitgifte van de voedselpakketten verplaatst is naar de
vrijdagmiddag worden de rommelmarkten op zaterdag gehouden. Daarmee willen we
de kerken tegemoet komen in hun streven naar zondagsrust al hebben we nooit een
opmerking in die richting gehoord. De bedoeling is om ook in 2015 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
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 2011 t/m 2014 per gemeente en aantal
huishoudens en personen.
Hieronder een grafische weergave van het aantal huishoudens dat een beroep doet op de
voedselbank.
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verdeeld over de gemeenten is dit
Jaar
Gemeente
2011
Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

Pakketten
66
11
10
2
15

Personen
147
28
24
4
27

2012

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

91
25
17
9
20

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

Op vrijdagmiddag worden de pakketten samengesteld die aan het eind van de middag worden
opgehaald door de klanten uit Goes.

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
€ 60,00 voor elke extra volwassene van 18 jaar of ouder
€ 50,00 voor elk kind tot 18 jaar.
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 8 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
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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. Voor mensen met langdurige
schulden zal in eerste instantie worden gekeken naar de mogelijkheden voor een WSNP
(Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)of schuldsanering traject.
11. Inzameling levensmiddelen.
De hoeveelheid voedsel dat via het distributiecentrum in Tilburg naar ons toe komt
redelijk stabiel in 2014. Vaak leveren lokale supermarkten niet rechtstreeks aan de
plaatselijke voedselbank maar wordt dit bij de distributie centra bezorgd en van daaruit
weer verdeeld over de voedselbanken in het land. Verse producten dreigen op die
manier wel verloren te gaan. Verheugend is het dat we van lokale leveranciers zoals
bakkers en boeren eerder meer dan minder krijgen.
In toenemende mate krijgen we levensmiddelen van door scholen, kerken, verenigingen
en bedrijven gehouden inzamelingsacties.
In 2014 hebben de vrijwilligers van onze voedselbank weer mee gedaan met
georganiseerde winkelacties bij supermarkten. Ook in 2014 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
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.
Met Burendag heeft onze voedselbank in samenwerking met de wijkvereniging Goes
West mee gedaan met de open dag waarbij iedereen die een kijkje wilde nemen op de
voedselbank een rondleiding kreeg.
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 gehuisvest in het pand Evertsenstraat 17 in Goes. Het gebouw is
eigendom van de Regionale Woningbouw Vereniging RWS in Goes. De Stichting hoeft
geen huur te betalen. Ze betaalt wel lokale belastingen en de kosten voor het gebruik
van water en energie.
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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 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 beraden ons op een oplossing
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Financieel jaarverslag
Algemeen
Hierbij treft u aan het financieel jaarverslag 2014 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. Verder is onduidelijk in hoeverre de Bevelandse gemeenten
bereid zijn om structureel een bijdrage te leveren. In 2014 is overigens geen subsidie van de
gemeenten ontvangen.

saldo 2013

15999,59

aanschaf auto
gift auto (meegenomen gift organisaties)
adm
adm
adm
adm

17465

kosten
kosten 2 laptops
kosten opname kas
kosten zeelandnet

467,11
998
250
491,35

afval gansenwinkel
auto
auto
auto
auto
auto

reparatie onderhoud
brandstof
boetes
belasting
belastingteruggave

753,2
1075,6
2352,91
386
2255
499

bankkosten

37,89

beveiliging cameraset
beveiliging tv

749,95
181,99

C1000

4807,31

kosten vrijwilligers etentje
vrijwilligersvergoeding
gift
gift
gift
gift

kerken
organisaties
particulier
voedselbank nederland

huur rws

500
574,8
15509,49
29612,38
2925
1800
4350
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huur/nabetaling energie

4093,45

opname ivm toevoeging reserve

10000

verzekeringen

284,9

voedselbank walcheren
Subsidie gemeenten

2196,5
-66345,46

saldo 2014

54270,96

12074,5
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