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VOORWOORD
De groei van het aantal cliënten in de vestigingen Bergen, Gennep, Horst aan de
Maas en Venray heeft zich gestabiliseerd, terwijl het verloop en de aanwas
relatief toenemen. De aanwas wordt voornamelijk veroorzaakt door cliënten die
te maken hebben met schuldsanering. In deze wordt met de gemeenten
samengewerkt.
De aanvoer van levensmiddelen is tot nu toe verassend goed geweest. Wij zijn in
staat iedere week voor goed gevulde pakketten zorg te dragen. Dit wordt
mogelijk gemaakt door belangrijke sponsors/leveranciers en door goed acquisitie
beleid. De huidige populariteit van de voedselbanken helpt daarbij. Verder
nemen acties door derden om levensmiddelen voor de voedselbank te
verzamelen toe. Met Kerstmis worden wij telkens verrast met de vele pakketten
van particulieren en bedrijven en zo kunnen wij ook de cliënten een mooi
kerstfeest bezorgen.
Het door de VNV opgezette project
Voedselveiligheid eiste van alle
vrijwilligers extra inzet om het
gestelde doel, het certificaat Groen,
te behalen. Dat lukte en eind januari
werd het certificaat uitgereikt door
Jaap Sala, bestuurslid van VNV.
Na het behalen van het certificaat is
het risico van onveilig voedsel tot
een minimum beperkt.
Voedselveiligheid, complexe
distributieactiviteiten en de zorg
voor cliënten vereisen in toenemende mate professionalisering van onze
organisatie en verbetering van onze faciliteiten. En dat alles met louter
vrijwilligers. Het is fantastisch hoe zij zich wekelijks inzetten voor de sociaal en
financieel zwaksten in onze samenleving. Zij dragen de voedselbank en wij zijn
hen veel dank verschuldigd.
Wij danken de gemeenten Gennep, Bergen, Horst aan de Maas en Venray voor
hun ondersteuning en samenwerking. Voedselbank Limburg-Noord is ook een
verlengstuk van hun armoede beleid. Ook dank aan onze sponsors, leveranciers
van levensmiddelen en de NLW, onze “huisbaas”.
Samen zorgen wij ervoor dat de voedselbank Limburg-Noord haar goede werk
kan voortzetten.
Namens het bestuur,
Fred Welschen, voorzitter.
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ALGEMEEN
Stichting Voedselbank Limburg-Noord is gestart als particulier initiatief in 2005 en begon
met het verstrekken van voedselpakketten aan mensen, gezinnen uit de omgeving, die
een bijzonder laag besteedbaar inkomen hebben. In 2007 werd een en ander notarieel
vastgelegd in statuten. We hebben een ANBI-erkenning, 817888640 en staan bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 12066289.
Iedereen kan een aanvraag doen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, er
wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd, wél zijn er financiële
voorwaarden. Men gaat uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de maand
overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, licht en
verzekeringen. Tijdens een intakegesprek en financiële analyse wordt, met inachtneming
van de landelijk voorgeschreven normen, bepaald of iemand in aanmerking komt voor
een pakket.
De voedselbank haalt levensmiddelen en aanverwante producten op bij supermarkten,
winkels, bedrijven en particulieren. Het betreft producten die voldoen aan de warenwet
en die dienovereenkomstig worden opgeslagen en verstrekt. Dit soort producten zit vaak
dicht tegen de houdbaarheidsdatum aan, worden uit het assortiment genomen of de
verpakking moet veranderd worden. Deze producten worden dan veelal vernietigd of
doorgedraaid, maar bij de voedselbank kunnen ze goed gebruikt worden. De
voedselbanken kopen in principe geen levensmiddelen; ze moeten uit de markt gehaald
worden. Het bestuur en de organisatie bestaan louter uit vrijwilligers. Het aantal
vrijwilligers en bestuursleden bedroeg in 2014 totaal 50 personen.
Het verzamelen van de levensmiddelen, het klaarmaken en de uitgifte van de
voedselpakketten vond tot het najaar van 2009 plaats vanuit een ruimte die gratis
beschikbaar werd gesteld door de Protestante Kerk ‘Het Zonnelied’ in Brukske. Deze
ruimte werd te klein en bood geen mogelijkheden voor koel- en vriescellen, nodig om de
producten naar behoren te kunnen opslaan.
Sinds oktober 2009 huren we ruimten in één van de gebouwen van de NLW (Noord
Limburgse Werkvoorziening) op het industrieterrein Smakterheide. Daar kan de groei
worden opgevangen en de opslag van producten en uitgifte geprofessionaliseerd worden,
ook is er kantoorruimte beschikbaar. Echter, met deze nieuwe locatie inclusief koel- en
vriescellen stegen de exploitatiekosten aanzienlijk. Dat betekent een extra belasting voor
het bestuur om het benodigde geld via subsidies en giften jaarlijks te verzamelen.
Daarom worden nog steeds sponsoracties op touw gezet om voldoende geldmiddelen te
verkrijgen en om reserve op te bouwen voor komende investeringen, die nodig zullen zijn
om de te verwachte groei te kunnen opvangen.
We zijn als voedselbank lid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken (VNV) en als
zodanig worden de door haar uitgeschreven Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
bijgewoond. Tijdens die ALV-bijeenkomsten wordt het Voedselbank-reglement
vastgesteld, wordt gestemd over belangrijke (beleid)wijzigingen en worden de begroting
en jaarverslag vastgesteld. Op hoofdlijnen worden er landelijke afspraken gemaakt
waarbij er voldoende ruimte blijft voor lokale invulling. Er is, sinds eind 2013, een
landelijk Servicebureau dat op aanvraag voor steun en begeleiding kan zorgen, ook bij de
VNV en het servicebureau werkt men uitsluitend met vrijwilligers.
Voedsel dat we regionaal of landelijk krijgen wordt via regionale distributiecentra (DC)
verdeeld over de aangesloten voedselbanken, voor onze regio is dat het DC in Landgraaf,
wekelijks op woensdag worden daar producten opgehaald.
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JAAROVERZICHT 2014
Een mooi begin van 2014: de medio vorig jaar al gestarte invoering van protocollen bij
vervoer, opslag en verwerking van producten resulteerde na de eindinspectie in een
score van 100% en daarmee in het ‘Certificaat Groen’. In het bijzijn van bijna al onze
vrijwilligers, enkele collega-voedselbankvrijwilligers en de wethouders Birgit Op de Laak
van Horst aan de Maas en Twan Jansen van Venray is het certificaat op 31 januari
uitgereikt door Jaap Sala, bestuurslid Voedselveiligheid van Vereniging Voedselbanken
Nederland.
In het voorjaar wordt, ten behoeve van diverse administratieve taken in de locatie,
nieuwe computerapparatuur aangeschaft bij het Venrayse bedrijf Luc-IT.
Van de winkel 'Cadeautjes van Moeder Aarde' uit Venray krijgt elke bezoeker een
cadeautje in het pakket. Een gevolg van het concept ‘Uitgesteld cadeautje’: mensen
kopen een cadeautje en daarnaast een uitgesteld cadeautje, dat in dit geval voor de
voedselbankcliënten bestemd was.
Gemeente Venray continueert de periodieke subsidie van 7000 euro.
Pluimveebedrijf Ruud Zanders uit Oirlo doet het voorstel om eieren, die geregeld over
zijn in het bedrijf, voor de voedselbank beschikbaar te stellen. We maken dankbaar
gebruik van dit aanbod.
Voor de derde keer op rij verzorgen stagiaires van het VMBO Raayland College in
restaurant De Reden een gratis barbecue voor bezoekers van de voedselbank.
De 4 tot 12-jarige kinderen van alle voedselbankbezoekers krijgen met hun verjaardag
een cadeaupakket van de landelijke stichting Jarige Job.
In augustus is er in het Odapark de inmiddels gebruikelijke barbecue voor alle
vrijwilligers.
Om eerder zicht te krijgen op evertuele knelpunten en opdat op- of aanmerkingen uit
Venray en de drie dependances het bestuur sneller bereiken wordt gestart me een
driemaandelijks platformoverleg, de eerste bijeenkomst is in oktober.
Net als voorgaande jaren brachten leden van de Venrayse Protestantse Gemeente ná de
jaarlijkse Dankdag voor gewas en arbeid weer houdbare producten.
Met uitzondering van de zomermaanden kunnen voedselbankcliënten zich elke maand
aanmelden voor een gratis maaltijd in ‘Het Eetpotje’ in Brukske.
Begin september maakt het bestuur van Voedselbank Limburg-Noord kennis met Jan Noy,
de nieuwe directeur van Intos. Na een leuk gesprek wordt de nieuwe ruimte bij Intos
bekeken waar de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten plaatsvind.
Met uitzondering van de vakantieperioden helpen leerlingen van het VMBO Raayland
College wekelijks enkele uren mee met het sorteren en klaarzetten van de producten, dit
in het kader van hun beroepsstage.
Op uitnodiging van Voedselbank Peel en Maas uit Panningen zijn we, samen met
voedselbank Venlo, bij een overleg met de bedoeling te bekijken wat we in de regio voor
elkaar kunnen betekenen en hoe hier mee om te gaan.
Op Wereldvoedseldag in oktober houden het Mondiaal Platform en de Bijbelgemeente een
inzamelingactie bij 3 supermarkten met bijna 80 kratten houdbare levensmiddelen als
resultaat.
Bij gelegenheid van hun gezamenlijk ontbijt worden, gedurende het jaar, door
verschillende Venrayse scholen de overgebleven, niet aangebroken, producten naar de
voedselbank gebracht.
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Een openingsactie van Domino Pizza zorgt voor ongeveer 200 diepvriespizza’s.
Het is al voor de vierde keer dat de vrijwilligers van de afdeling Noord-Limburg van de
Sinterklaasbank.nl ’n cadeau verzorgen voor kinderen t/m 12 jaar van álle
voedselbankbezoekers.
Er wordt kennisgemaakt met de nieuwe algemeen directeur Peter Fleuren van NLW.
Zoals alle regionale omroepen houdt ook L1 begin december een grote actie voor de
Limburgse voedselbanken. In verband hiermee worden er ook radio- en televisieopnames
gemaakt in de provincie. In Venray gebeurt dat van de bedrijvigheid in de locatie en is er
een gesprek met iemand van de intake en een bewindvoerder over criteria en
achtergronden bij aanvragen voor een voedselpakket. Deze opname wordt aan het begin
van de grote slot-uitzending nog eens herhaald. De opbrengst van deze houdbare
producten-inzamelactie is een overweldigend succes alles wordt, naar rato, verdeeld over
de Limburgse voedselbanken, nog voor kerst krijgen we 18 pallets met uiteenlopende
producten.
Diverse basisscholen en het VMBO Raayland houden een actie of kerstmarkt waarvan de
opbrengst in geld of goederen voor de voedselbank bestemd is. Bij de basisscholen wordt
er dan vaak van te voren door enkele vrijwilligers uitleg gegeven over het werk bij de
voedselbank. Ruim 600 euro was de opbrengst van de kerstactie van SBO Focus Venray
en eenzelfde bedrag van BS De Meent Leunen.

Niet alleen in de kersttijd maar ook door het jaar worden er door particulieren geregeld
verse of houdbare producten gebracht.
Naar aanleiding van een landelijke actie stellen ook de Venrayse ABN AMROmedewerkers pakketten samen voor basisschoolkinderen van voedselbankbezoekers.
Diverse bedrijven en particulieren brengen hun kerstpakket naar de voedselbank.
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Eind december maken in de gemeente Venray 75 gezinnen/alleenstaanden, (171
personen) gebruik van de voedselbank. Hiervoor worden 84 kratten met producten
gebruikt.

In 2014 zijn in Venray 25 vrijwilligers actief betrokken bij het ophalen en de uitgifte van
de voedingsmiddelen op woensdag en donderdag, dat aantal is inclusief de bestuursleden.
In totaal zijn in 2014 50 vrijwilligers wekelijks actief voor Voedselbank Limburg-Noord.

Uitgiftelocatie

Gemiddeld
aantal
gezinnen
per week

Gemiddeld
aantal
personen per
week

Gemiddeld
aantal
pakketten per
week

Totaal
aantal
pakketten
verstrekt
in 2014

Venray

71

153

78

4058

Bergen

22

50

23

1180

Horst aan de Maas

45

148

52

2686

Gennep

30

60

32

1648

168

411

185

9572

7

Dependance Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas en de voedselbank hebben bij de start van de dependance in
2012 een intentieverklaring getekend waarin zij onder andere verklaren samen te werken in
het streven de armoede te verlichten. De Voedselbank verwijst bij intake en hercontrole naar
de mogelijkheden die de gemeente heeft in het kader van het armoedebeleid. Indien aan de
orde worden ook tussentijdse berichten met betrekking tot wijzigingen / aanvullingen van het
minimabeleid aan de Horster cliënten verstrekt.
In 2014 was dit bijvoorbeeld een bericht over de eenmalige koopkrachttegemoetkoming.
Ook in 2014 kon Voedselbank Limburg-Noord rekenen op 5000 euro subsidie van de
gemeente Horst aan de Maas.
De Stichting Leergeld, opgericht in 2014, zocht contact met de coördinator van de
voedselbank in Horst aan de Maas. Afgesproken werd dat de voedselbank haar medewerking
verleend aan het vergroten van de bekendheid van Leergeld bij de cliënten van de
voedselbank. Beide stichtingen hebben dezelfde doelgroep.
In maart werd op uitnodiging van de Vrouwenvereniging uit Griendtsveen een
informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst vond plaats in samenwerking met de gemeente
Horst aan de Maas. Het reilen en zeilen van de voedselbank werd toegelicht en een aanwezige
ambtenaar van de gemeente gaf tekst en uitleg over het armoedebeleid.
Na afloop van de bijeenkomst konden de voedselbankvrijwilligers naar huis met een kofferbak
vol houdbare levensmiddelenproducten.
In Sevenum houdt de kerk zich actief bezig met het ondersteunen van de voedselbank. Een
keer per maand kunnen parochianen houdbare levensmiddelen in de kerk achterlaten. Deze
worden door een enthousiaste vrijwilliger opgehaald en naar Venray gebracht om verdeeld te
worden over de pakketten.
Ook in 2013 verzamelden de communicantjes levensmiddelen voor de voedselbank.
In september werd de Voedselbank genomineerd voor Ut Glaze Hoês, een initiatief om, in
navolging van het landelijke Glazen Huis, in de dagen voor Kerst geld in te zamelen voor een
plaatselijk goed doel. De nominatie resulteerde niet in een uitverkiezing, de hospice i.o. was
de uitverkorene, maar evengoed een mooie promotiekans.
Gedurende het hele jaar zijn er binnen de gemeente supermarkten en andere winkeliers die
structureel of incidenteel voedingsmiddelen ter beschikking stellen. Zonder deze bijdragen
zouden de kratten niet (zo) gevuld zijn.
Tijdens de feestmaand december liepen diverse Horster inwoners binnen om een pakket met
levensmiddelen af te geven en schonken enkele Horster winkeliers iets extra’s aan alle
cliënten in de gemeente Horst. Voor het tweede achtereenvolgende jaar gaf kringloopwinkel
De Twedde Kans alle voedselbankcliënten een tegoedbon ter vrije besteding in de winkel,
zorgde Slagerij Christ Coppens voor heerlijke soep en warm vlees en de “appel en ei” actie
van Camps Optiek was weer een succes.
Een niet te onderschatten bijdrage levert Kiwanisclub Horst aan de Maas nu al enkele jaren.
Op 13 december organiseerde de club voor de derde achtereenvolgende keer een supermarktactie in Horst en Sevenum met als opbrengst ongeveer 100 kratten met houdbare
levensmiddelen. Zo kan er weer vele weken iets extra’s aan de pakketten worden toegevoegd.
Eind december maken in de gemeente Horst aan de Maas 50 gezinnen/alleenstaanden (151
personen) gebruik van de voedselbank. Hiervoor zijn 56 kratten met producten nodig.
In 2014 zijn uit Horst 11 vrijwilligers actief betrokken bij het ophalen en de uitgifte van de
voedingsmiddelen op donderdag. Vier vrijwilligers, woonachtig in Horst, zijn belast met de
intakes en hercontroles in Venray.
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Dependance Bergen
Nog steeds zijn er in Bergen 9 vrijwilligers die elke donderdag, als het nodig is, paraat
staan ten behoeve van het uitgiftepunt. Die dag wordt, in de ruimte bij de Edith
Steinkapel, alles klaargezet en daarna de levensmiddelen afgehaald bij Jan Linders in
Bergen, als het nodig is ook bij het centraal magazijn van Jan Linders. Ook worden
producten bij bakkerij Arts opgehaald.
Parochianen kunnen nog steeds in de kerk levensmiddelen achterlaten, ook die worden
meegenomen naar Venray waar de producten verdeeld worden. Er is een schema wie er
die middag naar Venray v.v. rijdt, alles wordt in gezamenlijk overleg geregeld
Wat vervoer betreft wordt gebruik gemaakt van een overjarig vrachtwagentje dat het
hopelijk nog een tijdje volhoudt.
In april organiseert een inwoonster uit Gennep een Ladiesnight: een avond voor alle
vrouwelijke cliënten uit Bergen en Gennep. Het doel van de initiatiefneemster is het
doorbreken van sociaal isolement en bevorderen van sociale contacten: men ontmoet,
onder het genot van een hapje en drankje in een ontspannen sfeer ‘lotgenoten’.
Het was een heel geslaagde avond voor de ruim 40 aanwezige dames, waaronder ook
cliënten uit de gemeente Bergen.
In 2014 verleent de gemeente Bergen een subsidie van 3000 euro.
De stichting MaGe zet zich in voor inwoners van gemeente Gennep die niet veel geld te
besteden hebben. Bij een van hun acties worden ook de gezinnen met kinderen uit
Bergen betrokken. Het betreft het uitgeven van een diner bon, goed voor een menu met
consumptie bij Plaza Gennep of bij het pannenkoekenhuis in Wellerlooi. Deze activiteit
verzorgt de stichting in samenwerking met de afdeling Noord-Limburg van Horeca
Nederland.
Eind december maken in de gemeente Bergen 20 gezinnen/alleenstaanden (42 personen)
gebruik van de voedselbank. Hiervoor zijn 20 kratten met producten nodig.
In 2014 zijn in Bergen 9 vrijwilligers actief betrokken bij het ophalen en de uitgifte van
de levensmiddelen op donderdag.
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Dependance Gennep
In april organiseerde een inwoonster uit Gennep een Ladiesnight: een avond voor alle
vrouwelijke cliënten en vrijwilligers uit Gennep en Bergen. Het doel van de initiatiefneemster
is het doorbreken van sociaal isolement en bevorderen van sociale contacten: men ontmoet,
onder het genot van een hapje en drankje in een ontspannen sfeer ‘lotgenoten’. Voor de z.g.
verwenfactor zijn aanwezig: gratis kapper, nagelstyliste, schoonheidsspecialiste en visagiste.
Er is een loterij met leuke prijzen en aan het eind van de avond krijgt iedereen een Goodiebag
met diverse leuke producten, alles geschonken door lokale ondernemers. Het was een heel
geslaagde avond voor de ruim 40 aanwezige dames.
BS De Vonder uit Ven-Zelderheide bestemt de opbrengst van hun vastenactie SAMEN DELEN
voor de voedselbank. Er wordt op school, door enkele vrijwilligers, aan de leerlingen uitleg
gegeven over wat een voedselbank is en doet. In de vastentijd doen de kinderen, tegen
betaling, allerlei klusjes en het geld gaat in een spaarpot. Tijdens een kerkdienst in april
wordt de opbrengst samen met de kerkcollecte aan de voedselbank aangeboden, een bedrag
van ruim 300 euro.
Begin september maakt het bestuur van Voedselbank Limburg-Noord kennis met Jan Noy, de
nieuwe directeur van Intos, daarbij is ook iemand van de Gennepse vrijwilligers aanwezig. Na
een leuk gesprek wordt nog de nieuwe ruimte bij Intos bekeken, waar wekelijks de uitgifte
van voedselpakketten plaatsvind.
Begin oktober viert popkoor Cheers uit Gennep hun 25-jarig bestaan met twee
concertavonden onder het motto: ‘Cheers pakt uit en Cheers pakt ook in’. Het uitpakken slaat
op het nieuwe repertoire dat het koor ten gehore brengt, het inpakken heeft betrekking op de
houdbare levensmiddelen die, op verzoek van het koor, door de bezoekers van de concerten
worden meegebracht. Deze actie levert veel lang houdbare producten die ten goede komen
aan de voedselbankbezoekers.
Ook dit jaar verleent de gemeente Gennep een subsidie van 5025 euro.
De stichting MaGe (maatschappelijk Gennep) zet zich in voor inwoners van Gennep die niet
veel geld te besteden hebben en organiseert daartoe allerlei activiteiten, waaronder een
kerstmiddag in cafetaria Plaza waar ook cliënten van de voedselbank met het hele gezin naar
toe kunnen, daar krijgen de kinderen een cadeau van de Kerstman.
In samenwerking met afdeling Noord-Limburg van Horeca Nederland krijgen de voedselbankcliënten van Gennep én van Bergen in december bij hun pakket een diner bon, goed voor een
menu met consumptie bij Plaza Gennep of bij het pannenkoekenhuis in Wellerlooi.
In 2014 is twee keer de statiegeldton in de Jumbo-vestiging geleegd,
opbrengst: bijna 500 euro.
In december is ook bij Supercoop een bus geplaatst voor
statiegeldbonnetjes.
Eind december maken in de gemeente Gennep 32
gezinnen/alleenstaanden (62 personen) gebruik van de voedselbank.
Hiervoor zijn 33 kratten met producten nodig.
Aan het einde van het jaar waren in Gennep 6 vrijwilligers actief
betrokken bij het ophalen en de uitgifte van de voedingsmiddelen op
donderdag.
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Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV)
Landelijke en Regionale contacten
VNV
De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken is in 2014
uitgegroeid tot een professionele en volwassen organisatie met een
eigen hoofdkantoor in Houten. De topprioriteiten zijn dan ook
verlegd van de eigen organisatie naar assistentie aan en verhoging
van de kwaliteit van de voedselbanken zelf. Bovenaan stond
verhoging van de voedselveiligheid en een betere grip op de
voedselverwerving.
Voor Venray heeft dit betekend, dat wij op 31 januari 2014 in het
Odapark het certificaat “groen” kregen uitgereikt van Jaap Sala,
bestuurder van de VNV. Dit certificaat hebben wij verkregen omdat
de Voedselbank Limburg-Noord aan alle landelijke officiële eisen van
voedselveiligheid heeft voldaan. Wij behoorden tot de eerste 10
voedselbanken met dit certificaat; eind 2014 is dit aantal gegroeid tot 57, terwijl 89 nog
midden in het certificeringsproces zitten.
Alle Distributie Centra zijn ondertussen ook gecertificeerd met uitzondering van ons eigen DC
in Landgraaf. Vanwege het verhuizen naar een compleet nieuw pand is hiermee gewacht tot
na de verhuizing eind 2014.
Eind 2015 zullen alle 158 VB ’s gecertificeerd moeten zijn volgens de plannen van de VNV.
Met verschillende grote bedrijven zijn afspraken gemaakt over de levering van voedsel o.a.
Unilever en AH. De gehoorde klacht is, dat wij in Limburg hier nog weinig van gemerkt
hebben; dit moet echter gerelativeerd worden: Limburg heeft slecht 3% van de landelijke
cliënten en de toevoer is dus ook navenant. Voor een indruk: de Nederlandse voedselbanken
hielpen in 2014 in totaal 94.000 mensen met een record aantal van 9900 vrijwilligers.
Limburg mocht hiervan dus ca. 2820 mensen helpen. Dat de aanvoer voor in het bijzonder VB
Limburg-Noord toch meer dan ruim was kwam door onze gunstige ligging in agrarisch gebied
en het extra aanbod door de crises met Rusland. Ook de vele acties die ten bate van de VB ’s
regelmatig gehouden worden hebben sterk bijgedragen aan een ruime aanvoer. Uit de vele
acties worden genoemd de actie van L1 en die van Kiwanis Horst.
Ook debet aan de vele producten zijn de goede contacten met onze hoog gewaardeerde
leveranciers; in het bijzonder de samenwerking met het Jan Linders concern leidt tot een
gestage toename van producten, waarbij vooral de goede afspraken rond het invriezen van
vers vlees ten voordele van onze cliënten zijn.
Een ander wapenfeit (ten slotte) van de VNV is het oprichten van een Servicecentrum in
Houten, waar elke VB terecht kan met zijn vragen; VB Limburg-Noord heeft daar al
verschillende keren gebruik van mogen maken.
In 2014 zijn een drietal ALV’s gehouden, waarbij gemiddeld 125 bestuursleden aanwezig
waren. Er was in alle gevallen een afvaardiging van het bestuur VB Limburg-Noord aanwezig.
REGIO
Het Regionaal overleg met het Distributie Centrum in Landgraaf kende ook in 2014
aanvankelijk een stroeve gang van zake. Na een direct overleg van het hoofdbestuur VNV met
het DC heeft een vergadering van alle vijf voedselbanken plaats gevonden op 30 september in
Roermond. Hierbij waren twee leden van het hoofdbestuur aanwezig. Onder leiding van Leo
Wijnbelt zijn goede afspraken gemaakt, die leidden tot een sterke verbetering van de
organisatie structuur van het DC en tot het maken van een grondig Werkplan. Ook de
afspraken met de Limburgse voedselbanken zijn nu stevig vastgelegd.
Als gevolg hiervan is afgesproken, dat elk kwartaal een regionaal overleg plaats zal vinden
met de 5 aangesloten VB’ s. Inmiddels heeft een eerste succesvol overleg plaatsgevonden op
18 november 2014 en zijn de data voor 2015 vastgelegd.
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EXPLOITATIEREKENING 2014
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gemeenten
Giften en acties
Donateurs etc.
Rente
Fondsen

€
€
€
€
€

Tekort 2014

€
2.270
-------------€
35.924
========

Totaal

18.375
10.556
2.033
190
2.500

Transportkosten
Huisvesting
Kleine aanschaffingen
Drukwerk
Investeringen
Verzekeringen
Kantoor/administratie
Telefoon/internet
Vrijwilligers
Onderhoud
Representatie
Reiskosten
Diversen en bankkosten
Voedselveiligheid

€
5.770
€
13.232
€
1.112
€
1.030
€
1.409
€
945
€
1.300
€
1.730
€
1.234
€
1.994
€
18
€
2.550
€
73
€
3.527
------------€
35.924
========

Toelichtingen:
Subsidies:

Het betreft hier bijdragen van Venray, Horst aan de Maas, Gennep
en Bergen.

Giften en acties:

Dit zijn incidentele giften van particulieren en organisaties. Ook
diverse sponsoracties van scholen worden hier geboekt.

Donateurs:

Donateurs steunen de Voedselbank op regelmatige basis.

Fondsen:

Voor bijzondere investeringen worden externe fondsen aangeboord.
Het Oranjefonds leverde de nog resterende bijdrage aan de
uitbreiding en inrichting van onze centrale locatie over 2013.

Tekort:

Het tekort is vooral veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn
rond de voedselveiligheid. Het tekort wordt gedekt door
reserveringen vanuit voorgaande jaren.

Transportkosten:

Brandstof, onderhoud en belasting bestelbus

Huisvesting:

Huur en energielasten

Vrijwilligers:

Het betreft hier de kosten van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
Voor het overige ontvangen de vrijwilligers alleen een vergoeding
van werkelijk gemaakte kosten. Voornamelijk in de post reiskosten
is dat laatste terug te zien.

Voedselveiligheid:

Forse uitgaven waren nodig om de voedselveiligheid te garanderen.
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EXPLOITATIEBEGROTING 2015
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gemeenten
Giften en acties
Donateurs etc.
Rente
Tekort

€
€
€
€
€

18.375
11.000
2.000
175
2.850

Totaal

-------------€
34.400
========

Transportkosten
Huisvesting
Kleine aanschaffingen
Drukwerk
Investeringen
Verzekeringen
Kantoor/administratie
Telefoon/internet
Vrijwilligers
Onderhoud
Reiskosten
Voedselveiligheid

€
6.000
€
14.000
€
1.000
€
1.000
€
1.000
€
1.000
€
1.250
€
1.800
€
1.250
€
2.000
€
2.600
€
1.500
------------€
34.400
========

BALANS 2014
Saldi
Bank
Spaarrekening
Totaal

1 januari 2014
€
€
€

31 december 2014

5.130,65
9.825,25
14.955,90

€
€
€

De afname van de saldi is gelijk aan het tekort over 2014
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670,42
12.015,43
12.685,85

Bestuursleden Stichting Voedselbank Limburg-Noord
Fred Welschen, voorzitter
Cor Sonnemans, penningmeester
Marleen Suilen, secretaris
Peter Muller, contacten VNV en Regio: voedselveiligheid
Vaste leveranciers
Jan Linders: Bergen, Gennep, Grubbenvorst, Horst, Servenum, Tienray, Venray
en distributiecentrum Nieuw Bergen
Plus Judith en Guido Van Dijck, Venray
Plusmarkt Lucassen, Horst
Plusmarkt Verbeeten, Overloon en Vierlingsbeek
Co-op van der Ley, Ysselsteyn
Spar Van de Beuken, America
Bakkerij Ummenthun, America
Bakkerij Van Gassel, Ysselsteyn
Bakkerij Claessens, Venray
Bakkerij Arts, Ottersum en Bergen
Tankstation Vissers, Leunen
Maatschap In ‘t Zandt – groente-, Meerlo
Janssen – aardappelen, Oostrum
B. van de Berg –groente-, Lottum
Supercoop, Gennep
Albert Heijn, Gennep
Spar Willemsen, Milsbeek
Spar Janssen, Molenhoek
Het Pluimhuis, Oirlo
Daarnaast worden er door diverse particulieren, winkels en kleine bedrijven seizoenproducten geleverd.
Sponsoren 2014
Oranje Fonds
Gemeente Venray
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Bergen
Vereniging Nederlandse Voedselbanken

NLW Venray
INTOS Gennep
Witron Engineering, Venray
Diaconie Protestantse Kerk Venray
Diaconie Protestantse Kerk Gennep
Dansgroep Iduna, Heijen

Ook zijn wij heel blij met de vele vaste en incidentele, soms anonieme, donaties van
particulieren en organisaties.
mail: voedselbanklimburgnoord@gmail.com
website: www.voedselbanklimburg-noord.nl
KVK
ANBI
IBAN

12066289
8178.88.640
NL09RABO0116520949
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