JAARVERSLAG 2016

ALGEMEEN
Stichting Voedselbank Limburg-Noord is gestart als particulier initiatief in 2005 en begon
met het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen uit de omgeving, die een
bijzonder laag besteedbaar inkomen hebben. In 2007 werd een en ander notarieel
vastgelegd in statuten. Stichting Voedselbank Limburg-Noord heeft een ANBI-erkenning
en is geregistreerd onder nummer 817888640. Bij de Kamer van Koophandel staat
Stichting Voedselbank Limburg-Noord ingeschreven 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.
Deze moeten volgens de voorgeschreven regels worden opgeslagen en verstrekt. De
aangeleverde producten zitten vaak dicht tegen de houdbaarheidsdatum aan, worden uit
het assortiment genomen of de verpakking moet veranderd worden. Deze producten
worden veelal vernietigd, maar bij de voedselbank kunnen ze goed gebruikt worden. De
voedselbanken kopen in principe geen levensmiddelen: producten moeten uit de markt
gehaald worden. Zowel het bestuur als de organisatie bestaan louter uit vrijwilligers. Het
aantal vrijwilligers en bestuursleden was eind 2016 totaal 58 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. Koel- en
vriescellen zijn nodig om producten naar behoren te kunnen bewaren.
Sinds oktober 2009 huren we ruimten 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 zijn de
exploitatiekosten aanzienlijk gestegen. Dit betekent extra inspanning voor het bestuur
om het jaarlijks benodigde geld via subsidies en giften in te zamelen.
Daarom worden nog steeds sponsoracties op touw gezet om voldoende geldmiddelen te
verkrijgen en om reserve op te bouwen voor komende investeringen.
We zijn als voedselbank lid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken en als zodanig
worden de Algemene Ledenvergaderingen bijgewoond. Tijdens die ALV-bijeenkomsten
worden onder andere het Voedselbank-reglement en het Handboek Voedselveiligheid
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. Sinds eind 2013 is er 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,
daar worden elke woensdag producten opgehaald.
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VOORWOORD
2016 was in vele opzichten een goed jaar voor de voedselbank Limburg-Noord.
Ontzettend belangrijk zijn natuurlijk de leveranciers van producten. Gelukkig weten
steeds meer leveranciers de weg te vinden naar de voedselbank en dat geeft ons meer
mogelijkheden en daarbij ook het besef dat er minder voedsel vernietigd wordt. Hen
willen wij hartelijk danken voor alles wat zij ons geven, brengen en doen voor de
voedselbank.
Ook de organisaties die acties hebben gevoerd voor de voedselbank willen wij bedanken,
want dankzij hen hebben wij een redelijk goedgevuld magazijn waar wij uit kunnen
putten. Dit in tegenstelling tot sommige voedselbanken in den lande. Daarom is de
samenwerking met andere voedselbanken en de steun van Voedselbanken Nederland
belangrijk. Het uitwisselen van ervaring, maar ook van producten is van wezenlijk belang
om een zo goed mogelijke balans te krijgen in de voedselpakketten.
De toestroom van cliënten bleef in 2016 hetzelfde en sommige maanden was het zelfs
ietwat minder. Wij hebben momenteel geen wachtlijst en kunnen onze cliënten elke week
een goed en gevarieerd pakket aanbieden. In een vergadering van de Voedselbank
Nederland in november zijn de toekenningscriteria verruimd, dit mede op advies van de
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en hierdoor kunnen we nog meer
en nog beter diegene helpen die het zo hard nodig hebben.
Maar het uitgangspunt blijft wel dat onze hulp noodhulp is en onze pakketten een
aanvulling zijn op datgene wat onze bezoekers zelf kunnen doen. Van cliënten wordt
verwacht dat zij zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële
probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”. Soms is het nodig dat mensen
even op adem kunnen komen voordat zij in contact worden gebracht met de
professionele hulpverlening. Maar het blijft belangrijk dat mensen zelf meewerken aan
het herstel van hun financiële situatie.
Voedselveiligheid staat uiteraard nog steeds hoog op de agenda, ook in 2016 hebben wij
het “Groene label” kunnen behouden mede door de inzet van onze vrijwilligers op dit
gebied en investeringen hiervoor. Wel worden de regels steeds verder aangescherpt
waardoor wij niet alle producten zomaar aan mogen nemen, laat staan doorgeven aan
onze cliënten.
Dit jaar hebben wij ook de start gemaakt van het project “Bus”. Deze is hard aan
vervanging toe en samen met het fondsenwervingsbureau JEMO en dankzij vele giften
zijn we bijna zover dan we een andere bus kunnen gaan aanschaffen.
En lest best; Onze vrijwilligers op alle locaties: Venray, Horst, Gennep en Bergen! Zij zijn
allen betrokken mensen die trouw iedere keer weer komen helpen. Degenen die stoppen,
doen dat eigenlijk alleen vanwege gezondheidsredenen. Gelukkig komen voor hen snel
weer nieuwe vrijwilligers in de plaats.
Het bestuur bedankt hen dan ook van harte en heeft veel bewondering voor al hun inzet
en doorzettingsvermogen. Zonder hen zou er geen voedselbank Limburg-Noord zijn.
Namens het bestuur,
Gerda van Stelten, voorzitter.
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JAAROVERZICHT VENRAY 2016
Ook in het begin van het jaar werden nog kerstpakketten gebracht door bedrijven en
particulieren.
De gemeente Venray continueerde de periodieke subsidie van 7000 euro.
Begin februari was de opening van de Speelgoedbank, een nieuw initiatief in Venray. Hun
locatie is in gebouw De Clockert. De samenwerking met de voedselbank bestaat uit de
mogelijkheid dat Venrayse cliënten met kinderen van 0 t/m12 jaar een verwijsbrief
krijgen om gratis speelgoed aan te schaffen.
In maart kwam het bericht dat de Alfa Brouwerij in Schinnen 10.000 euro ging verdelen
over de zes voedselbanken in Limburg. Bij de uitreiking van de cheques waren enkele
bestuursleden aanwezig. Het ons toekomende bedrag van ruim 1600 euro werd bestemd
voor de exploitatie van de voedselbank.
In april kregen we weer jaarlijkse controle Voedselveiligheid door de Houwers Groep. Ons
werd weer voor één jaar het ‘Certificaat Groen’ toegekend.
Enkele bestuursleden brachten in mei een bezoek aan het Distributiecentrum van Jan
Linders in Nieuw-Bergen. Na een hartelijke ontvangst en een kort kennismakingsgesprek
volgde een heel interessante rondleiding door het DC.
Eind mei bereikte ons het bericht dat vrijwilliger Jos Koenen plotseling was overleden. Hij
was sinds voorjaar 2013 een vaste kracht op de woensdagmorgen bij voorbereidende
werkzaamheden. Een groot aantal vrijwilligers was aanwezig bij de indrukwekkende
afscheidsdienst.
Met uitzondering van de zomermaanden konden voedselbankcliënten zich elke maand
aanmelden voor een gratis maaltijd in ‘Het Eetpotje’ in Brukske.
Voor het vierde jaar op rij verzorgden VMBO-stagiaires van het Raayland College in
restaurant De Reden een gratis barbecue voor bezoekers van de voedselbank.
Net zoals in voorgaande jaren brachten leden van de Venrayse Protestantse Gemeente
ná de jaarlijkse Dankdag voor Gewas en Arbeid weer houdbare producten, de collecteopbrengst die dag was ook voor de voedselbank bestemd.
Van de diaconie Protestantse Gemeente krijgen we eveneens geregeld een geldbedrag.
Eind oktober werd onze penningmeester tot diaken gewijd in de kathedraal in Roermond.
De opbrengst van ruim 700 euro bij de kerkdeurcollecte, bij gelegenheid van zijn
assistentie bij 2 missen in Venray, werd bestemd als bijdrage in de kosten voor een
nieuwe transportbus.
Met uitzondering van de vakantieperioden hielpen leerlingen van het VMBO Raayland
College, in het kader van hun beroepsstage, wekelijks enkele uren mee met het sorteren
en klaarzetten van producten.
Zowel in maart alsook begin november hield het Mondiaal Platform een inzamelingsactie
bij drie Venrayse supermarkten met elke keer een opbrengst van zo’n 100 kratten vol
houdbare levensmiddelen.
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Door mee te doen aan de Rabobank Clubkas Campagne maakten we kans op een
geldprijs, die groot of klein, bestemd zou worden voor de benodigde eigen bijdrage bij
aanschaf van een bus. Leden van Rabobank Horst-Venray konden stemmen op de vele
clubs die zich hadden aangemeld. Begin november was de finale-avond en tot onze grote
verrassing kreeg de voedselbank de tweede prijs, een bedrag van ruim 1100 euro.
De afdeling Bruukvelt van de Zonnebloem bestemde de collecte tijdens hun kerstviering
voor de voedselbank, ruim 200 euro.
Vóór kerst kregen alle cliënten een kerstbrood, beschikbaar gesteld door de Rabobank, in
hun pakket. Ook de opbrengst van de kerstbijeenkomst van Rabobank Horst-Venray was
dit jaar voor de voedselbank, een bedrag van ongeveer 250 euro.
Alweer voor de zesde keer verzorgden de vrijwilligers van Sinterklaasbank.nl, afdeling
Noord-Limburg een cadeau voor kinderen van 0 t/m 12 jaar van de voedselbankbezoekers uit Venray, Bergen, Horst en Gennep.
De 4 tot 12-jarige kinderen van alle voedselbankbezoekers kregen met hun verjaardag
een cadeaupakket van de landelijke Stichting Jarige Job.
Ook dit jaar hield L1 begin december weer een grote actie voor alle voedselbanken. In
verband hiermee werden er radio- en televisieopnames gemaakt bij de diverse Limburgse
voedselbanken en uitgiftepunten, waaronder dit jaar bij onze dependance in Bergen.
De totale opbrengst van deze houdbare producten-inzamelactie was weer een groot
succes, de opgehaalde producten werden, naar rato, verdeeld over de Limburgse
voedselbanken.
Eind december kregen we 11 pallets met uiteenlopende en houdbare producten van deze
actie.
Vooral in de kersttijd, maar ook door het jaar werden er door particulieren geregeld
verse of houdbare producten gebracht. Zoals al jaren gebruikelijk gaven in december en
januari diverse bedrijven en particulieren hun kerstpakket bij ons af.
Het driemaandelijks Platform-overleg, een bijeenkomst van 2 of 3 personen per locatie
en enkele bestuursleden, werd in 2016 gecontinueerd. Het is bedoeld om vooral de
vragen en opmerkingen uit de dependances rechtstreeks te horen en wanneer nodig actie
te ondernemen.
In de bestuursvergadering van eind november werd afscheid
genomen van Peter Muller, bestuurslid sinds april 2009 en nu aan het
einde gekomen van zijn tweede bestuurstermijn. Tijdens de
afgelopen jaren was hij onze man bij de landelijke en regionale
contacten en bezocht in die functie vele vergaderingen. Ook
fungeerde hij als contactpersoon met NLW in verband met onze
gehuurde ruimten. Tot de komst van een nieuw bestuurslid eind
2015 hield hij zich ook bezig met veel zaken rondom
voedselveiligheid. Naast lovende woorden voor zijn gedreven inzet
kreeg hij een speld met het teken van de voedselbank uitgereikt.
De Stichting Winterpret Venray stelde, als organisator van de ijsbaan, vrijkaartjes
beschikbaar voor de kinderen van onze Venrayse cliënten.
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Eind van het jaar werd in basisschool Petrus’ Banden een kerstmarkt georganiseerd.
Met de opbrengst daarvan konden de kinderen kerstwensen van de school in vervulling
laten gaan. De kerstwens van groep 6 was een donatie aan de voedselbank in Venray en 150
euro was het resultaat van dit mooie gebaar.
Eind december maakten in de gemeente Venray 67 gezinnen/alleenstaanden (172
personen) gebruik van de voedselbank. Hiervoor waren 78 kratten met producten nodig.
In 2016 waren in Venray 32 vrijwilligers actief betrokken bij het wekelijks ophalen en de
uitgifte van de voedingsmiddelen op woensdag en donderdag. Dit aantal is inclusief de
dames van de intake en de bestuursleden.
Totaal waren er in 2016 58 vrijwilligers wekelijks actief voor Voedselbank Limburg-Noord.
DE AANTALLEN
Uitgiftelocatie

Gemiddeld
aantal
gezinnen per
week

Gemiddeld
aantal
personen per
week

Gemiddeld
aantal
pakketten per
week

Totaal
aantal
pakketten
in 2016

Venray

67

177

77

4026

Bergen

20

37

20

1034

Horst aan de Maas

29

73

31

1581

Gennep

30

70

30

1546

Totaal

8187

Dependance Bergen
Het was een jaar met veel verassingen. Het aantal bezoekers daalde van ongeveer 20
naar 15. Het uitvoeren van de regels in verband met Voedselveiligheid blijft onze
aandacht vragen.
Nadat we jarenlang gebruik konden maken van de bus van de fanfare was duidelijk dat
deze in 2016 niet meer door de APK keuring zou komen. Er werd contact gezocht met
Service Centrum Litjens en we meldden dat aan het bestuur in Venray. Hierna werd
tussen de penningmeester van VB Limburg-Noord en garage Litjens een goede
overeenkomst gesloten. Wij, de vrijwilligers uit Bergen, zijn trots dat we nu elke week
met een mooie bus kunnen rijden.
In 2016 verleende de gemeente Bergen weer een subsidie van 3000 euro.
Naar aanleiding van de L1 actie ‘Samen voor de Voedselbank’ bracht een cameraploeg
een voor ons onverwacht maar leuk bezoek aan het ontmoetingscentrum waarin ook
onze dependance gevestigd is. Enkele vrijwilligers, een cliënte en pastoor Janssen
werden, naar aanleiding van dit bezoek, uitgenodigd om als gast aanwezig te zijn in de
slotuitzending van de L1 actie in Maastricht. Vrijwilligers hebben zich nog ingezet bij de
december-winkelactie bij Jan Linders en de Jumbo. Het was geweldig te zien wat de
mensen nog overhadden voor de voedselbank.
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Nog steeds zijn er in Bergen 9 vrijwilligers die elke donderdag, volgens een bepaald
schema, klaar staan ten behoeve van het uitgiftepunt. Die dag worden er levensmiddelen
opgehaald bij Jan Linders in Bergen en als het nodig is ook bij het centraal magazijn van
Jan Linders in Nieuw Bergen. Parochianen hebben nog steeds de mogelijkheid in de kerk
levensmiddelen achter te laten, ook die worden wekelijks meegenomen naar Venray
waar de producten verdeeld worden. We hopen dat we nog lang een dependance van de
voedselbank kunnen blijven samen met onze vrijwilligers.
Eind december maakten in de gemeente Bergen 15 gezinnen/alleenstaanden (27
personen) gebruik van de voedselbank, daarvoor waren 15 kratten met levensmiddelen
nodig.
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 tussentijds berichten m.b.t. wijzigingen /
aanvullingen van het minimabeleid in de dependance aan de cliënten verstrekt.
Ook in 2016 kon Voedselbank Limburg-Noord rekenen op 5000 euro subsidie van de
gemeente Horst aan de Maas.
In maart werd op uitnodiging van de Sevenumse vrouwenvereniging LKV een
informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst vond zoals gebruikelijk 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. Er waren 33 leden aanwezig.
Dat de voedselbank onder kinderen leeft hebben we het afgelopen jaar weer ervaren. In
april werd door twee vrijwilligers uit Horst een presentatie over de Voedselbank gegeven
aan alle groepen (bijna 400 kinderen) van basisschool De Doolgaard, dit ter
voorbereiding op de sponsorloop die begin mei gehouden werd. De opbrengst zou voor
de voedselbank zijn. Het was opvallend hoe geïnteresseerd m.n. de kinderen uit de
hogere groepen waren. En ze hebben geweldig gelopen: ruim 1300 euro werd opgehaald.
Een fantastisch resultaat.
Wederom stelde de Plus supermarkt voor onze cliënten boodschappenpakketten
beschikbaar. Voor een deel bijeen gespaard door klanten, voor een deel door de
supermarkt geschonken.
In de decembermaand kregen alle cliënten een tegoedbon van De Twedde Kans waarmee
men iets van kleding e.d. uit kon zoeken.
Een niet te onderschatten bijdrage levert de Kiwanisclub Horst aan de Maas nu al enkele
jaren. De winkelactie die gepland stond voor begin december werd na overleg
verschoven naar voorjaar 2017. Dit omdat in hetzelfde weekend de afsluiting van de
regionale L1 actie was.
Door het jaar heen vragen cliënten regelmatig om een verwijzing naar de Kledingbank in
Venlo.
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Ook gedurende dit jaar was er contact met de Stichting Leergeld. De Voedselbank tracht
de bekendheid van Stichting Leergeld onder haar cliënten te vergroten door gezinnen
met kinderen te informeren over deze stichting. Omdat de Voedselbank en Stichting
Leergeld dezelfde doelgroep hebben is het zinvol bij tijd en wijle zaken af te stemmen.
Ook in 2016 konden gezinnen met kinderen weer gebruik maken van de ijsbaan inclusief
schaatshuur en versnapering. Dit alles beschikbaar gesteld door Stichting IJsbaan Horst.
Dankzij een betrouwbaar en betrokken team van acht vrijwilligers verliep ook dit jaar de
uitgifte van voedselpakketten op de donderdagmiddag vrijwel vlekkeloos.
Eind december maakten in de gemeente Horst aan de Maas 30 gezinnen/alleenstaanden
(68 personen) gebruik van de voedselbank. Daarvoor waren 33 kratten met
levensmiddelen nodig.
Dependance Gennep
2016 was een geweldig jaar voor onze groep vrijwilligers omdat we ook dit jaar veel
cliënten van de gemeente Gennep heel blij hebben gemaakt met hun wekelijkse
voedselpakket, dat ook nu weer goed gevuld was.
In de Norbertuskerk deden 16 kinderen de communie, elk jaar wordt een goed doel
gekozen, dit keer de voedselbank. De kinderen staan een gedeelte van het geld dat ze
krijgen af voor dat goede doel, zelf nog geld inzamelen kan ook. Ter voorbereiding werd
op school een voorlichtingspraatje gehouden over het werk bij de voedselbank. Later
werden van het ingezamelde geld houdbare producten gekocht die door de kinderen
op ’n woensdagmiddag naar Venray werden gebracht.
De gemeente Gennep continueerde subsidie van 5025 euro.
Naar aanleiding van de decemberactie van L1 ‘Samen voor de Voedselbank’ werd er, net
zoals vorig jaar, door JongNL een mooie actie gevoerd, met als resultaat voor alle
cliënten van de gemeente Gennep een mooi versierd pakket met lang houdbare
voedselproducten, bij elkaar gebracht door de kinderen en de leiding van JongNL.
Ook zijn er dit jaar in december weer door Stichting MaGe (Maatschappelijke Hulp
Gennep) eetbonnen beschikbaar gesteld, voor alle cliënten, de eetbon kan men besteden
bij bv. Plaza Gennep. In december werd ook nu weer door diverse anonieme gevers hun
kerstpakket afgegeven bij het uitgiftepunt.
Intos Heyen stelt al vanaf augustus 2012 een verdeelruimte beschikbaar en een
bestelbus, waardoor we in staat zijn iedere week de producten bij de leveranciers op te
halen, naar Venray te brengen en met goed gevulde kratten voor de cliënten terug te
rijden naar Gennep.
Door het jaar waren in Gennep 9 vrijwilligers actief betrokken bij het ophalen en
vervoeren van producten en bij de uitgifte op donderdag. Eind december stopte Frans
Sinel met zijn vrijwilligerswerk. Hij was sinds het begin van de dependance in 2012 actief
voor de voedselbank. Bedankt Frans voor je jaren van inzet bij dependance Gennep.
Eind december maakten in de gemeente Gennep 25 gezinnen/alleenstaanden (53
personen) gebruik van de voedselbank. Daarvoor waren 25 kratten met levensmiddelen
nodig.
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Landelijke en Regionale contacten
Voedselbanken Nederland (VBN)
In 2016 zijn er 4 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd door VBN, waarbij de Stichting
Voedselbank Limburg-Noord iedere vergadering met 2 bestuursleden aanwezig was.
Veel verschillende zaken zijn op deze vergaderingen behandeld. Zo is dit jaar zowel een
nieuwe versie van het Voedselbank reglement als van het Handboek Voedselveiligheid vast
gesteld, evenals nieuwe toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket. Op
deze manier wordt er naar gestreefd dat alle voedselbanken op dezelfde manier werken,
zeker op het gebied van voedselveiligheid, maar vooral bij het toelaten van cliënten.
Verder is er dit jaar veel gesproken over het voedselaanbod en de verdeling van het voedsel
over de voedselbanken in Nederland. Er is een enquête gehouden onder de distributiecentra
en de voedselbanken om te inventariseren of de voedselbanken meer cliënten kunnen helpen
en of er dan voldoende voedsel beschikbaar is. Daaruit bleek ook dat er nog steeds
voedselbanken in Nederland zijn die geen voedselpakket kunnen samenstellen met tenminste
15 consumenteneenheden aan voedsel.
Omdat bijna alle voedselbanken (154 van de 166) het groene certificaat hebben durven ook
steeds meer supermarktorganisaties producten waaronder koel verse producten en ingevroren
vlees, aan de voedselbanken te leveren. VBN legt als eerste de contacten met het
hoofdkantoor van deze supermarktorganisaties. Daarna kunnen de lokale voedselbanken
contact leggen met de lokale supermarkten.
VBN gaat nu praten met vertegenwoordigers van de 8 distributiecentra en van landelijke
voedselbanken om te komen tot een evenredige verdeling van het beschikbare voedsel over
de voedselbanken. Dat wordt een grote logistieke operatie, waarbij geopperd wordt om naast
de 8 distributiecentra misschien sub depots te vormen. Er zal ook gekeken worden naar een
manier om bij voedseloverschotten bij lokale voedselbanken een deel van dit voedsel
eventueel te kunnen vervoeren naar voedselbanken met een gebrek aan voedsel.
Op deze manier streeft VBN, waar voedselbank Limburg-Noord deel vanuit maakt, er naar om
armoede te bestrijden door de cliënten van voldoende voedsel te voorzien, waardoor ook
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast met als motto “Oog voor
voedsel, hart voor mensen”.
Regio
Enkele keren per jaar komen vertegenwoordigers van de besturen van de voedselbanken in
de regio Limburg bij elkaar in het Regionaal Overleg Platform (ROP). Het bestuur van
voedselbank Limburg-Noord (VBL-N) is op deze vergaderingen aanwezig met 2 bestuursleden.
Op de vergaderingen is soms ook een vertegenwoordiger van het bestuur van VBN aanwezig.
Dit jaar heeft de voedselbank Weert zich weer aangesloten bij de regio Limburg. Voedselbank
Weert draaide mee met de voedselbanken in de sub-regio Eindhoven. Voedselbank Venlo is
vanuit Tegelen verhuisd naar een nieuw pand in Venlo.
Dit jaar is tijdens het periodiek ROP o.a. uitgebreid gesproken over de uitkomsten van de
enquête die gehouden is door VBN (zie boven). Er is ook gesproken over het grotere
voedselaanbod wat de voedselbanken hopelijk kunnen gaan verwachten en de logistieke
structuur daaromheen. Het distributiecentrum voor Limburg staat in Landgraaf. Iedere week
moet de transportbus van VBL-N naar Landgraaf rijden om producten op te halen die landelijk
gedistribueerd worden. Landgraaf ligt voor ons niet gunstig, maar ook niet voor de landelijke
distributie, maar dit is een kwestie van “het zij zo”.
Ook over de actie voor de voedselbanken van de regionale omroep L1 zijn in het ROP
afspraken gemaakt, waarbij L1 de leiding had.
Naast contact met de voedselbanken in de regio heeft VBL-N ook contacten met voedselbank
Deurne en voedselbank Land van Cuijk. Dit is ook logisch gezien de afstand tussen deze
voedselbanken en VBL-N. Met de voedselbanken in Limburg, Deurne en het land van Cuijk
vindt ook uitwisseling van producten plaats om zo mee te helpen aan een evenredige
verdeling van producten over de voedselbanken en aan een goed gevuld voedselpakket voor
de cliënten.
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EXPLOITATIEREKENING 2016
INKOMSTEN

UITGAVEN

Subsidies gemeenten
Giften en acties
Donateurs
Rente
Fondsen

€
€
€
€
€

13.025
13.865
2.881
51
8.000

Totaal

_______
€ 37.822

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.305
17.251
539
71
1.064
1.174
355
1.255
193
587
1.108
165
1.777
5.978
37.822

Toelichting
Subsidies:

Giften en acties:
Donateurs:
Fondsen:

Transportkosten:
Huisvesting:
Vrijwilligers:
Reiskosten:
Voedselveiligheid:

Overschot:

Het betreft hier subsidiebedragen van de gemeenten Horst aan de
Maas, Gennep en Bergen. Dit bedrag is vertekend, want Venray heeft
de subsidie voor 2016, zijnde € 7.000,-- is al in december 2015
vooruitbetaald.
Dit zijn incidentele giften van particulieren en organisaties. Ook diverse
sponsoracties van scholen en instellingen worden hier geboekt.
Donateurs steunen de voedselbank op regelmatige basis.
Het betreft hier bedragen die zijn ontvangen van verschillende fondsen
ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe transportbus. Aanschaf
zal in 2017 gebeuren en het bedrag van € 8.000,-- is daar al voor
gereserveerd.
Brandstof, onderhoud en belasting van de bestelbus, evenals de kosten
van de huur van het noodzakelijke tweede busje
Huur en energiekosten voor de ontvangst-, opslag- en distributieruimte
in Venray
Kosten van vooral de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers
ontvangen uitsluitend een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten
Noodzakelijk te maken reiskosten voor ritten van vrijwilligers (inclusief
bestuursleden) buiten Venray worden vergoed.
De kosten hebben betrekking op juiste werking van koelingen en
vriezers, aanschaf en schoonmaken van kratten en koelboxen. Ook de
ongediertebestrijding wordt uit deze post betaald. Dit jaar zijn de
kosten redelijk beperkt gebleven.
Met inbegrip van de subsidie van de Gemeente Venray die al in 2015
werd vooruitbetaald, bedraagt het feitelijke overschot € 12.978,--. Van
dit bedrag is € 8.000,-- gereserveerd voor de aanschaf van de nieuwe
transportbus in 2017.
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EXPLOITATIEBEGROTING 2017
INKOMSTEN

UITGAVEN

Subsidies gemeenten
Giften en acties
Donateurs
Rente

€ 20.025
€ 12.500
€ 4.500
€
100

Totaal

_______
€ 37.125

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

€ 6.000
€ 17.000
€
525
€
750
€ 1.100
€ 1.300
€ 1.250
€ 2.000
€ 1.500
€
600
€ 2.200
€
300
€ 2.600
_______
€ 37.125

Toelichting
Subsidies:
Giften en acties:
Transportkosten:
Huisvesting:
Vrijwilligers:

Reiskosten:
Voedselveiligheid:

We worden op jaarbasis gesubsidieerd door de gemeenten Venray,
Horst aan de Maas, Bergen en Gennep.
We hopen ook in 2017 de nodige financiële bijdragen te mogen
ontvangen.
Het betreft hier de eigen transportbus en de huur van een
noodzakelijk tweede busje.
Huur en energiekosten voor de ontvangst-, opslag- en
distributieruimte in Venray .
Kosten van vooral de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers
ontvangen uitsluitend een vergoeding van werkelijk gemaakte
kosten. Kilometervergoedingen zijn geraamd onder de post
reiskosten.
Noodzakelijk te maken reiskosten voor ritten van vrijwilligers
(inclusief bestuursleden) buiten Venray worden vergoed.
Dit is prioriteit nummer één. De kosten hebben betrekking op juiste
werking van koelingen en vriezers, aanschaf en schoonmaken van
kratten en koelboxen. Ook de ongediertebestrijding wordt uit deze
post betaald.

Bovenstaande begroting voor 2017 is weliswaar sluitend, maar voor de dekking
zijn we altijd afhankelijk van subsidiegevers, donateurs en opbrengsten van
acties.
BALANS 2016
Saldi
Bank
Spaarrekening
Totaal

1 Januari 2016
€
7.860,-€
8.633,-€
16.494,--

31 December 2016
€
907,96
€
21.564,13
€
22.472,09

Een groot deel van het spaargeld is gereserveerd voor de in 2017 aan te kopen
transportbus.
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Bestuursleden Stichting Voedselbank Limburg-Noord
Gerda van Stelten, voorzitter
Cor Sonnemans, penningmeester
Marleen Suilen, secretaris
Lisette Poldervaart, voedselveiligheid
Peter Muller, contacten VNV en Regio
Joep Poels

bestuurslid t/m 13-12-2016
bestuurslid vanaf 13-12-2016

Vaste leveranciers in 2016
Jan Linders: Bergen, Gennep, Grubbenvorst, Horst, Servenum, Tienray, Venray
en het distributiecentrum in Nieuw Bergen
Plus Judith en Guido Van Dijck, Venray
Plusmarkt Lucassen, Horst
Spar Zijlstra, America
Bakkerij Ummenthun, America
Bakkerij Van Gassel, Ysselsteyn
Bakkerij Arts, Ottersum
Tankstation Vissers, Leunen
Jumbo Phicoop, Sevenum
Janssen, Oostrum -aardappelenMaatschap In ’t Zandt, Meerlo -groenteBoer Hans Vollenberg, Venray -groenteBakkerij Maison Lambi, Meerlo
Supercoop, Gennep
Albert Heijn, Gennep
Spar Willemsen, Milsbeek
Supermarkt Janssen, Molenhoek
Daarnaast worden er door diverse particulieren, winkels en kleine bedrijven seizoenproducten geleverd.
Sponsoren 2016
Gemeente Venray
Gemeente Bergen
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Vereniging Nederlandse Voedselbanken
Wij zijn heel blij met vaste maar ook incidentele, soms anonieme, donaties van
particulieren en organisaties.
Van de mensen die zelf hun vaste donateur bedrag en een jaarlijkse- of incidentele
bijdrage per bank overmaken kennen we alleen de naam, daarom zijn we niet instaat
deze mensen persoonlijk te bedanken.
website:
mail:
KVK
ANBI
IBAN

www.voedselbanklimburg-noord.nl
voedselbanklimburgnoord@gmail.com

12066289
8178.88.640
NL09RABO0116520949

13

