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VOORWOORD
Hoe moet je een jaar van een voedselbank bestempelen als de toestroom van
cliënten bijna niet bij te houden is en de wachtlijsten groeien?
Er zijn strenge normen waaraan kandidaat cliënten moeten voldoen om in
aanmerking te kunnen komen voor een wekelijks levensmiddelenpakket met een
winkelwaarde van € 15-20 per keer. Deze normen worden zorgvuldig gehanteerd
tijdens zgn. intake gesprekken waarbij kandidaat cliënten hun financiële situatie
moeten blootleggen. Moeilijke en vertrouwelijke processen om te waarborgen dat
de pakketten daar terecht komen waar het echt nodig is. Regelmatig worden ook
her-intake gesprekken gehouden om te blijven controleren of de cliënten binnen
de normen vallen. Dit alles is tevens de basis waarop bedrijven en supermarkten
levensmiddelen beschikbaar stellen.
De groei van het aantal cliënten in alle vestigingen te weten Horst aan de Maas,
Venray, Bergen en Gennep, heeft geleid tot verdere investeringen en toename
van de organisatie. Dit heeft de capaciteit verhoogd en wij zijn eind 2013 in staat
om ca. 170 gezinnen te helpen, dit aantal zal in 2014 tot ongeveer 200 gezinnen
toenemen. In 2013 heeft de voedselveiligheid prioriteit gekregen. Zie elders in
dit verslag. Cursussen voor vrijwilligers werden gegeven, interne procedures en
kwaliteitsregistraties werden aangepast. Als kroon op al dit werk werd begin
2014 het voedselveiligheidscertificaat van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken uitgereikt in het bijzijn van vrijwilligers van alle vestigingen en de
wethouders van Venray en Horst aan de Maas. Weer een bijzondere mijlpaal
bereikt! In 2014 gaan we ten aanzien van een aantal zaken de puntjes op de i
zetten en de wachtlijst zo snel mogelijk wegwerken.
Met bewondering en diep respect maakt het bestuur de enorme inzet mee van de
vrijwilligers, waar de Voedselbank Limburg-Noord op draait. Wat een super
legioen!
Wij danken ook onze leveranciers, sponsoren en de gemeenten Venray, Horst
aan de Maas, Bergen en Gennep voor hun samenwerking en ondersteuning.
Namens het bestuur,
Fred Welschen, voorzitter.
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ALGEMEEN
Stichting Voedselbank Limburg-Noord is een particulier initiatief en in 2005 begonnen
met het verstrekken van voedselpakketten aan mensen, gezinnen uit de omgeving, die
een bijzonder laag besteedbaar inkomen hebben. Met een intakegesprek en financiële
analyse wordt, met inachtneming van de landelijk voorgeschreven normen, met de
potentiële cliënt bepaald of hij/zij 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 2013 in totaal 47 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.
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JAAROVERZICHT 2013
Januari De eind 2012 gestarte verbouwing/aanpassing van de ruimten bij NLW vordert
gestaag. Het Oranje Fonds is bereid een bijdrage te leveren in de kosten hiervoor.
Als de verbouwing een feit is volgt verbetering van de vloer in de uitgifteruimte door
middel van een coating. Ook wordt gestart met ongediertebestrijding. Dit alles om aan
de landelijke eisen van hygiëne en voedselveiligheid te kunnen voldoen want alle bij
Voedselbanken Nederland aangesloten voedselbanken hebben zich verplicht te voldoen
aan de regels en richtlijnen die gesteld zijn op het gebied van voedselveiligheid. Landelijk
is daartoe het project "waarborgen voedselveiligheid" gestart.
Februari Gemeente Venray continueert de periodieke subsidie
Behalve in vakantieperioden helpen ook dit jaar weer wekelijks twee leerlingen van het
Raayland College enkele uren mee met het sorteren en klaarzetten van producten
bestemd voor de voedselpakketten. Dit gebeurt in het kader van hun maatschappelijke
stage.
B&W uit Bergen brengen een bezoek aan de locatie. Met hen worden afspraken gemaakt
over informatie-uitwisseling i.v.m. gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen. Voor
het verkrijgen van subsidie zijn vervolggesprekken nodig.
Maart Vrijwilligers van de Bijbelgemeente Venray houden, samen met andere
vrijwilligers die zich via de landelijke actie “NL Doet” opgaven, op 16 maart bij 3
supermarkten in Venray een voedselinzameling. De actie is een groot succes, aan het
einde van de dag worden 72 kratten met houdbare producten geteld.
Sinds enige tijd worden er al op woensdagmorgen voorbereidende werkzaamheden
gedaan door enkele vrijwilligers. Dat is noodzakelijk om op donderdag meer tijd te
hebben voor het sorteren van producten, uitladen van de bestelbussen en klaarzetten
van producten voor het vullen van de kratten.
April De toename van het aantal aanvragen voor een voedselpakket maken invoering
van een wachtlijst onvermijdelijk.
Basisschool De Toverbal in Venray heeft een paasontbijt; de overgebleven etenswaar
gaat naar de voedselbank.
Ook brengen diverse scholen de overgebleven producten van het ontbijt bij gelegenheid
van de Koningsspelen van 26 april naar de voedselbank.
Mei Stagiaires van het VMBO verzorgen in restaurant De Reden een gratis barbecue voor
bezoekers van de voedselbank.
BSO De Kruudwis in Landweert houdt, op initiatief van 2 leerlingen, een
voedselinzameling met als resultaat 14 kratten met houdbare producten.
Na een gezamenlijke evaluatie wordt de subsidie van de gemeente Horst in 2013
gecontinueerd.
Veranderingen binnen Voedselbanken Nederland: de stichtingsvorm is opgeheven, het
wordt Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en het Regiobestuur is formeel
ontbonden en wordt Regionaal Overleg Platform.
Juni Op uitnodiging van het management van Attractiepark Toverland kunnen op 8 juni
personen/gezinnen die bezoeker van de voedselbank Limburg-Noord zijn een dagje uit in
Toverland. Een geweldig aanbod waar velen gebruik van maken op deze zonnige dag.
Er is de jaarlijkse evaluatie met medewerkers van Jan Linders in hun distributiecentrum.
Juli Inmiddels staan 30 personen op de wachtlijst.
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Augustus In het Odapark is een barbecue voor alle vrijwilligers, waar de voorzitter
iedereen hartelijk bedankt voor het vele werk dat men wekelijks verricht. Ook wordt
afscheid genomen van Carla Latuny, ze is initiatiefnemer en vanaf de start coördinator
van dependance Gennep, maar kan dit niet meer combineren met haar nieuwe
werkzaamheden. Elly Craner en Frans Sinel nemen haar taken over.
September Verhuizing van uitgiftelocatie Horst van Loevestraat naar Gasthuisstraat.
Antoinette Haegens treedt af als bestuurslid, ze blijft coördinator in Horst en ook het
aanspreekpunt bij de gemeente Horst aan de Maas.
Oktober Op Wereldvoedseldag 16 oktober maakt pluimveebedrijf Claessens-Jenniskens
uit Ysselsteyn bekend dat het 10.000 eieren beschikbaar stelt. Het komende halfjaar
krijgen de bezoekers geregeld een doos eieren in hun pakket.
Vanwege de nieuwe richtlijnen hygiëne en voedselveiligheid is het noodzakelijk dat
wekelijks de ruimten goed worden schoonmaakt. Samen met vrijwilligerscentrale MATCH
wordt hiervoor snel iemand gevonden.
Op 9 oktober vindt de intake plaats voor het Voedselveiligheidsproject, waarvoor we ons
bij de VNV aangemeld hebben. Er wordt daarna samen met een speciaal daarvoor
aangetrokken deskundige vrijwilliger hard gewerkt om aan alle eisen voor
voedselveiligheid te voldoen. Hiervoor wordt onder andere een trainingsmiddag voor de
vrijwilligers gehouden. Ook voor de leveranciers is het aanpassen en opletten.
Als gevolg van alle inspanningen wordt een goed resultaat behaald bij de nulmeting, die
op 6 november plaats vindt. Hierbij halen we een score van 78 uit 100, waarmee we
goed op weg zijn naar de status GROEN. Het uiteindelijke doel is een 100% score te
halen, waarmee we dan komend jaar het officiële Voedselveiligheid Certificaat zullen
verkrijgen. Hiermee voldoen wij dan aan alle wettelijke eisen rondom de HACCP.
November Het Oranje Fonds zegt € 10.000 toe voor de aanschaf en installatie van een
grote vriescel. Dit is mogelijk vanwege hun extra budget voor initiatieven die sociaal
economische kansen bevorderen.
Net als voorgaande jaren brachten leden van de Venrayse Protestantse Gemeente ná de
jaarlijkse Dankdag voor gewas en arbeid weer houdbare producten.
Voor de derde keer alweer kopen de vrijwilligers van de afdeling Noord-Limburg van
Sinterklaasbank.nl ’n cadeau voor kinderen t/m 12 jaar van álle voedselbankbezoekers.
Een optiekzaak, met diverse vestigingen in de regio, zamelt op een ludieke manier appels
en eieren in en doneert die vervolgens aan de voedselbank.
December Gemeente Bergen kent ingaande 2014 een structurele bijdrage van € 3000
per jaar toe.
Na afwerking door NLW van de wanden in de koffieruimte is het schilderen van de
wanden het eerste project van medewerkers van Flextronics. Dit gebeurt i.s.m. met
Match steunpunt vrijwilligerswerk in het kader van de pilot “Flex-Match”.
Flextronics zorgt ook voor het benodigde materiaal en de catering in het weekend van
14/15 december. Ondanks deze geweldige hulp wordt ook door eigen vrijwilligers veel
werk verzet, vóór, tijdens en ook na dit ‘schilderweekeinde’.
Ook dit jaar brengen vele particulieren en bedrijven spontaan hun kerstpakket(ten) naar
de voedselbank.
Niet alleen in de kersttijd maar ook door het jaar worden er door particulieren geregeld
verse of houdbare producten gebracht. Ook wordt er door goedwillenden in ‘n dorp- of
wijkblad gevraagd om de bij supermarktacties gratis gekregen boodschappenpakketten
af te staan.
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Wonen Limburg, locatie Venray zorgt ervoor dat de Venrayse bezoekers een
‘verrassingstas’ met diverse producten kunnen ophalen in het kantoor van de
woningstichting.
Alle bezoekers krijgen een kerststaaf in hun pakket, een attentie van de protestantse
gemeente Venray.
CDJA Noord-Limburg houdt een supermarktactie bij PLUS Van Dijck en zamelt houdbare
producten in.
In Samenwerkingsschool Estafette uit Brukske staat hun winterfeest in het teken van
‘samen zijn, samen geven, samen delen’. Ze vullen vele zelfversierde (schoen)dozen met
een lekkere, eetbare inhoud.
Omdat er gelukkig nog steeds voldoende aanvoer is van verse en houdbare producten en
ook de logistiek het toelaat wordt eind dit jaar besloten de komende tijd extra
intakegesprekken te voeren om de wachtlijst te verminderen, hercontroles worden
opgeschoven.
De 4 tot 12-jarige kinderen van álle voedselbankbezoekers krijgen met hun verjaardag
een cadeaupakket via de landelijke stichting Jarige Job.
Met uitzondering van de zomermaanden kunnen voedselbankcliënten zich elke maand
aanmelden voor een gratis maaltijd in ‘Het Eetpotje’ in Brukske. Per keer zijn er
ongeveer 30 deelnemers.
Taxi Verstraaten stelt 12 winterjacks beschikbaar die door De GrafischeBron gratis van
de opdruk ‘Voedselbank’ worden voorzien.
Total Plast-Van Gaal doet een schenking van vele kratten, die goed van pas komen.
Er is de landelijke actie van Lions Clubs om DE-waardepunten te verzamelen via
supermarkten, ook Lionsclub Venray doet daaraan mee. Het aanbod van de ingeleverde
punten is overweldigend en daarom verwachten we begin 2014 vele honderden pakken
koffie ter verdeling onder de bezoekers.
Wekelijks rijden de chauffeurs naar het Limburgse distributiecentrum in Landgraaf om
daar verse en/of houdbare producten op te halen. Met de voedselbanken in Venlo en
Roermond worden geregeld producten uitgewisseld.
Eind december maken in de gemeente Venray 70 gezinnen/alleenstaanden, 152
personen, gebruik van de voedselbank. Hiervoor zijn 76 kratten met levensmiddelen
nodig.
In 2013 zijn in Venray 23 vrijwilligers actief, inclusief 4 bestuursleden.

Uitgiftelocatie

Venray
Bergen
Horst aan de Maas
Gennep

gemiddeld

Gemiddeld
aantal
gezinnen
per week
79
19
37
30

Gemiddeld
aantal
personen per
week
169
49
128
67

166

414
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Gemiddeld
aantal
pakketten per
week
87
20
43
33

184

Aantal
pakketten
verstrekt
in 2013
4.436
1.043
2.207
1.676

9.362

Dependance Bergen
Het uitdelen van de voedselpakketten gebeurt nog steeds vanuit een ruimte achter de
Edith Steinkapel, het vervoer en het uitdelen van de pakketten wordt gedaan door
vrijwilligers van de Bergense Vincentiusvereniging.
De plaatselijke fanfare stelt hiervoor wekelijks een auto beschikbaar tegen een jaarlijkse
vergoeding. Deze wordt betaald door de Vincentius vereniging.
Leerlingen van de Mariaschool zorgen met de opbrengst van de Nieuwjaarwens-actie
voor enkele dozen met snoep en levensmiddelen.
Op initiatief van Pastoor Janssen van de St. Petrusparochie kunnen parochianen elke
week in de kerk levensmiddelen achterlaten. Deze worden donderdags door de
vrijwilligers, die voor het transport en de uitgifte van de voedselpakketten zorgen,
meegenomen naar Venray waar de producten verdeeld worden.
Evenals vorig jaar leveren bewoners uit Afferden tijdens de daar gehouden sint
Maartensoptocht houdbare levensmiddelen in, ook dit keer is er weer een succesvolle
opbrengst.
Gedurende het jaar zijn er enkele gesprekken met de gemeente, in december komt
bericht dat met ingang van 2014 een structurele bijdrage van € 3000 wordt toegekend.
Bij de intake en hercontrole gesprekken wordt verwezen naar de mogelijkheid gebruik te
maken van gemeentelijke voorzieningen.
Eind december maken 19 gezinnen/alleenstaanden, 44 personen, gebruik van de
voedselbank. Hiervoor zijn 19 kratten met levensmiddelen nodig.
In 2013 zijn 8 vrijwilligers actief voor het ophalen, vervoer en uitdelen van de pakketten
elke donderdag.
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Dependance Horst aan de Maas
De gemeente Horst a/d Maas en de voedselbank hebben bij de start van de dependance
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. In
mei is het jaarlijkse evaluatiegesprek, de gemeente continueert de subsidie van € 5000.
Een communiegroep uit Sevenum verzamelt levensmiddelen. Pastoor Lauvenberg neemt
dit initiatief over en geeft parochianen de gelegenheid een keer per maand houdbare
producten in de kerk achter te laten in de parochies Sevenum en Kronenberg. Deze
worden door een enthousiaste vrijwilliger opgehaald en naar Venray gebracht voor
verdeling over de pakketten.
Bij de opening van kringloopwinkel Twedde Kans in Horst kunnen bezoekers een donatie
doen voor de voedselbank, resultaat € 300. Ook tijdens de rest van het jaar blijven de
mensen van Twedde Kans aan de voedselbank denken. Tijdens de feestmaand december
krijgen alle cliënten in Horst een tegoedbon à € 10 ter vrije besteding in de winkel.
Zowel in februari als in september wordt op uitnodiging van de Vrouwenverenigingen van
Swolgen respectievelijk Melderslo een informatieavond gehouden. Deze bijeenkomsten
vinden plaats in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas. Het reilen en zeilen
van de Voedselbank wordt toegelicht en een aanwezige ambtenaar van de gemeente
geeft tekst en uitleg over het armoedebeleid.
Na afloop van de bijeenkomsten kunnen de vrijwilligers naar huis met een kofferbak vol
houdbare producten.
Een soortgelijke bijeenkomst maar dan zonder bijdrage van de gemeente wordt in
november gehouden voor parochianen van de Rooms-Katholieke kerk in Sevenum.
In november wordt de Voedselbank toegelicht tijdens een bijeenkomst van de
cliëntenraad van het Participatie Platform Horst aan de Maas.
Met ingang van 5 september 2013 vindt de uitgifte van voedselpakketten plaats vanuit ’t
Gasthôes. Tot die tijd kon de voedselbank gebruik maken van het Rode Kruisgebouw.
Nieuwe bouwkundige ontwikkelingen ten aanzien van de locatie noopten het Rode Kruis
én de Voedselbank een ander onderkomen te zoeken. Na enkele kleine aanpassingen
door inventieve vrijwilligers voldoet het nieuwe uitgiftepunt prima.
In september legt de Horster coördinator het bestuurslidmaatschap neer, ze blijft
coördinator en aanspreekpunt bij de gemeente.
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 zó gevuld zijn.
Een niet te onderschatten bijdrage levert de Kiwanisclub Horst aan de Maas. Begin
december organiseert de club voor het tweede achtereenvolgende jaar een
supermarktactie met als opbrengst 77 kratten gevuld met houdbare levensmiddelen.
Hierdoor kan er weer vele weken iets extra’s aan de pakketten worden toegevoegd.
Eind december maken in de gemeente Horst aan de Maas 42 gezinnen/alleenstaanden,
149 personen, gebruik van de voedselbank. Hiervoor zijn 49 kratten met levensmiddelen
nodig.
In 2013 zijn 10 vrijwilligers actief, dat is inclusief 4 personen die in Venray de intake- en
hercontrole gesprekken voeren.
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Dependance Gennep
Sinds de oprichting van de dependance Gennep in augustus 2012 verloopt alles heel
voorspoedig. Zonder de geweldige medewerking van reïntegratiebedrijf INTOS in
Heijen/Gennep was dit niet mogelijk geweest, het bedrijf zorgt in hun gebouw voor een
ruimte waar wekelijks de uitgifte van de voedselpakketten plaats vindt. Ook is er een
bestelauto beschikbaar waarmee de chauffeurs de levensmiddelen bij supermarkten en
andere bedrijven ophalen en naar Venray brengen. Daar wordt alles samen met de daar
al aanwezige goederen over de kratten verdeeld. Vanaf het begin rijdt men op donderdag
twee maal op en neer om alles in Venray te krijgen, bij de laatste rit nemen ze de volle
kratten mee terug, die daarna aan de Gennepse cliënten worden uitgereikt.
Vanaf de start is er medewerking van Supermarktketen Jan Linders, bij 8 vestigingen in
noordelijk Noord-Limburg worden wekelijks levensmiddelen opgehaald. Ook bakkerij Arts
uit Ottersum en Bergen is direct van de partij. In de loop van 2013 zeggen meer winkels
hun medewerking toe zoals Supercoop en Albert Heijn-v.d. Laan in Gennep, Spar
Willemsen in Milsbeek en Spar Janssen in Molenhoek.
Ook worden er door enkele bedrijven in de regio seizoenproducten geleverd.
Na een evaluatie continueert de gemeente haar subsidie van € 5025.
In juli is er het ‘Preuvemment’ een culinair evenement met streekproducten. De
levensmiddelen die hierbij overblijven worden aan de voedselbank geschonken.
Na de Oogstdienst is er een veiling van goederen bij de Protestantser Kerk Gennep, de
opbrengst is voor de voedselbank. Ook van de diaconie komt een donatie.
Vierdejaars leerlingen van de opleiding Dienstverlening en Commercie van het Elzendaal
College stellen een receptenboekje samen voor de bezoekers. Om meer te weten over
het reilen en zeilen van de Voedselbank brengen ze begin oktober een bezoek aan de
locatie in Venray. Ook bereiden en serveren ze later die maand een driegangen lunch
voor een groep vrijwilligers. Het is allemaal onderdeel van een project in het kader van
‘Regio van de smaak’
In december organiseren de leerlingen nog een kerstactie met een geweldig financieel
resultaat.
Footlocker, Snoepkado en Novita zijn bedrijven die in de decembermaand iets extra’s
geven voor de cliënten.
Basisschool De Brink in Ottersum organiseert een grote kerstmarkt met inzameling van
vele dozen met levensmiddelen en een loterij die een royaal geldbedrag oplevert.
Eind december maken in de gemeente Gennep 34 gezinnen/alleenstaanden, 80 personen,
gebruik van de voedselbank. Hiervoor zijn 37 kratten met levensmiddelen nodig.
In 2013 zijn wekelijks 6 vrijwilligers actief voor het ophalen, vervoer en uitdelen van de
pakketten elke donderdag.
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Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV)
Landelijke en Regionale contacten
De omzetting van de Stichting Nederlandse Voedselbanken naar Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken heeft begin 2013 plaatsgevonden. Achtergrond hiervoor was
een noodzakelijke democratisering van de totale Voedselbankorganisatie in Nederland,
waardoor het overleg met alle voedselbanken transparanter en directer zou worden. Als
direct gevolg hiervan is het fenomeen Algemene Leden Vergadering ingevoerd. Op 28
mei kreeg VB Limburg-Noord officieel bericht van inschrijving als lid van de nieuwe VNV
organisatie.
In 2013 heeft driemaal een ALV plaatsgevonden en wel op 29 juni, 28 september en 30
november. De ALV’s worden bezocht door een afvaardiging van het bestuur en een
vrijwilliger. De 3 ALV’s hadden hoofdzakelijk betrekking op de interne en externe
organisatie van de Nederlandse voedselbanken, waaronder de verkiezing van een
bestuur, taakverdeling, reglementering en herziene rechtspositie ten aanzien van de
regionale Distributie Centra.
Begin 2013 waren 136 voedselbanken ingeschreven; eind 2013 stond dit aantal op 146.
Een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden in de rechtsverhouding met de regionale
Distributie Centra. De aanzet daarvoor was al vorig jaar aangegeven. De Distributie
Centra komen rechtstreeks te vallen onder de VNV, hetgeen de noodzaak van een
regionaal bestuur deed wegvallen. De Stichting Regionale Voedselbank Limburg is dan
ook medio 2013 opgeheven. Als vervanging van het regionale bestuur adviseert het VNV
een Platform op te richten onder leiding van het DC (zonder rechtspositie), waarin de
regionale VB’s gemeenschappelijke aandachtspunten kunnen bespreken. Het DC in
Landgraaf heeft slechts eenmaal een bijeenkomst georganiseerd, wat teleurstellend is,
mede omdat de Provincie Limburg € 300.000 beschikbaar heeft gesteld (in 3 jaar), te
besteden door het DC aan de vernieuwing van het DC ten nutte van alle VB’s in Limburg.
Tot nu toe is geen enkele inzage gegeven in de plannen van het DC.
Een speerpunt in het beleid van de VNV is vergroting van de voedselveiligheid. Het VNV
heeft als gevolg hiervan het Handboek Voedselveiligheid uitgegeven met de ultieme
bedoeling, dat ultimo 2015 alle Nederlandse voedselbanken aan de hierin gestelde eisen
zullen voldoen.
Het Bestuur van VB Limburg-Noord staat sterk achter dit voornemen en heeft zich aldus
medio 2013 aangemeld voor het door de VNV opgezette project Voedselveiligheid. Op 9
oktober vond de intake in Venray plaats onder leiding van een VNV-afgevaardigde en op
13 november vond de training plaats van de vrijwilligers onder leiding van een landelijk
Certificeringsbureau. Het uiteindelijke doel is het behalen van het certificaat Groen, wat
betekent, dat de VB aan alle eisen van het VWA (HACCP) voldoet over een veilige opslag,
bewaking en behandeling van voedselproducten. Dit vereist onder andere een speciale
inzet van onze chauffeurs, die nauwkeurig volgens een protocol de temperaturen van de
producten moeten meten, maar ook van onze vrijwilligers in Venray ten aanzien van
koel- en diepvriesopslag en schoonhouden van de werkomgeving. De inzet bij dit project
van alle vrijwilligers was dusdanig, dat verwacht mag worden, dat begin 2014 het
voedselveiligheid project kan worden afgesloten met het officiële certificaat. VB LimburgNoord behoort daarbij tot de eerste 10 VB’s in Nederland, die formeel gecertificeerd zijn.
Het verkrijgen van het certificaat is op zich erg nuttig voor intern gebruik, maar beoogt
vooral het feit dat nu een ruimere toegang verkregen kan worden tot landelijke
producenten in de voedselsector. De resultaten moeten de komende jaren gaan blijken.
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EXPLOITATIEREKENING 2013
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gemeenten
Giften en acties
Donateurs etc.
Rente
Fondsen

€
€
€
€
€

Tekort

€
12.928
-------------€
64.709
========

Totaal

17.025
15.410
1.640
205
17.500

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

€
6.050
€
12.456
€
536
€
847
€
36.902
€
958
€
824
€
1.187
€
2.270
€
1.017
€
25
€
1.571
€
65
------------€
64.700
========

Toelichtingen:
Subsidies: Het betreft hier bijdragen van Venray (7000), Horst aan de Maas (5000)
en Gennep (5025)
Giften en acties: Dit zijn incidentele giften van particulieren en organisaties. Ook
diverse sponsoracties van scholen worden hier geboekt.
Donateurs: Donateurs steunen de Voedselbank gedurende meerdere jaren achtereen.
Fondsen: Voor diverse investeringen worden externe fondsen aangeboord. Het
Oranjefonds leverde bijdragen aan de uitbreiding en inrichting van onze centrale
locatie.
Tekort: Het tekort is veroorzaakt door de verbouwing en andere investeringen en
wordt gedekt door reserveringen vanuit voorgaande jaren.
Transportkosten: Brandstof en onderhoud bestelbus
Huisvesting: Huur en energielasten
Investeringen: In 2013 is onze locatie bij de NLW aan de Smakterweg ingrijpend
uitgebreid en aangepast aan de wettelijke eisen voor voedselveiligheid. In dat kader
is ook een extra koel/vriescel geïnstalleerd. Voor een deel zijn de kosten daarvan
gedekt uit inkomsten vanuit met name het Oranjefonds; voor de rest is geput uit de
daarvoor opgebouwde eigen reserve.
Vrijwilligers: Het betreft hier de kosten van een presentje aan het eind van het jaar
én een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Voor het overige ontvangen de vrijwilligers
alleen een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. Met name in de post
reiskosten is dat laatste terug te zien.
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EXPLOITATIEBEGROTING 2014
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gemeenten
Giften en acties
Donateurs etc.
Rente
Fondsen

€
€
€
€
€

20.500
9.000
1.500
150
1.350

Totaal

-------------€
32.500
========

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

€
7.000
€
15.000
€
600
€
750
€
1.000
€
1.000
€
850
€
1.200
€
2.100
€
1.000
€
1.500
€
500
------------€
32.500
========

BALANS
Saldi
Bank
Spaarrekening
Totaal

1 januari 2013

31 december 2013

€ 2.864,22
€ 25.020,10
€ 27.884,32

€ 5.130,65
€ 9.825,25
€ 14.955,90

De afname van de saldi is gelijk aan het tekort over 2013
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Bestuursleden Stichting Voedselbank Limburg-Noord
Fred Welschen, voorzitter
Harald van Bommel, penningmeester
Marleen Suilen, secretaris
Peter Muller, contacten VNV en Regio; voedselveiligheid
Vaste leveranciers
Jan Linders, 8 vestigingen in noordelijk Noord-Limburg
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
Pluimveebedrijven Claessens-Jenniskens, Ysselsteyn
Daarnaast worden er door diverse particulieren, winkels en kleine bedrijven seizoenproducten geleverd.
Sponsoren 2013
Oranje Fonds
Gemeente Venray
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Rabobank Horst Venray
Stichting Van Straaten Fonds
Ver. Onderlinge Spiegelglasverz.
Voedselbanken Nederland
Basisschool De Brink Ottersum

INTOS Gennep
Toverland Sevenum
Intellect Transfer BV Venray
Elzendaal College Gennep
Lions Peelparel
Wilhelmina Christina Maria Stichting
Diaconie Protestantse Kerk Gennep
Diaconie Protestantse Kerk Venray
NLW Venray

Ook zijn wij heel blij met diverse vaste of 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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