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1 Voorwoord 

1.1 Noodpakket 

2018 was voor Voedselbank Dronten een gevarieerd jaar. Aan onze ambitie om onze klanten meer 
keuzevrijheid te geven ten aanzien van het aangeboden voedsel, hebben we dit verslagjaar invulling 
kunnen geven. 
We zijn begonnen met een andere manier van uitgifte, althans in Dronten. Het is een supermarkt-
achtige vorm, waarin de klanten een keuze kunnen maken uit het voedsel dat wij aanbieden. Daarbij 
is de keuze beperkt wat betreft de hoeveelheid artikelen die men kan meenemen. Wel is de klant vrij 
om niet te nemen waar hij geen behoefte aan heeft. Wat wij aanbieden is dan ook een soort 
noodpakket, zodat een klant van zijn beperkte budget alleen die artikelen hoeft te kopen die wij niet 
in de aanbieding hebben. 
De winst van de nieuwe wijze van voedsel uitdelen is dat er een direct contact ontstaat tussen de 
klanten en de vrijwilligers. Dit maakt de verhouding gelijkwaardiger. Om dit te ondersteunen is er 
ook een klantenraad ingesteld die het bestuur kan adviseren over verbeteringen bij de uitgifte. 

1.2 Voedselverwerving 

Voor onze voedselverwerving zijn wij niet alleen aangewezen op supermarkten en regionale 
ondernemers, maar in belangrijke mate ook op het distributiecentrum van Voedselbanken Nederland 
in Meppel. Met de andere voedselbanken uit de regio Meppel vindt sinds medio 2018 regelmatig 
overleg plaats in het zogenaamde Regionaal Overleg Platform. Doel van dit overleg is onderlinge 
afstemming en samenwerking. 

1.3 Blik naar buiten 

In 2018 zijn ook weer nieuwe stappen gezet op de ingezette route “de blik naar buiten”. 
Gestimuleerd door ons initiatief om te onderzoeken waar en in hoeverre wij potentiële klanten 
kunnen bereiken zijn, vanuit het netwerk Burgers in de Knel, projecten gericht op Kinderen in de Knel 
maar ook op eenzame ouderen tot stand gekomen.  Aan beide projecten leveren wij een bijdrage.  
Daarnaast is overleg op gang gekomen met Kringloopwinkel It’s om te onderzoeken hoe invulling kan 
worden gegeven aan het idee van It’s om in Dronten tot een Sociaal Warenhuis te komen. 

1.4 Geen pakket zonder traject 

Tenslotte is vermeldenswaard dat afspraken met de Meerpaal tot stand zijn gekomen om de klanten 
die vrijdags voedsel bij ons ophalen, ondersteuning aan te bieden en desgewenst ook te geven, 
wanneer zij daarmee geholpen kunnen zijn op weg naar hernieuwde zelfredzaamheid. 
In Biddinghuizen gebeurt dat al in inloophuis De Kans. In Swifterbant zijn daarvoor ook de eerste 
stappen gezet. Een en ander is een uitwerking van ons adagium: Geen Pakker Zonder Traject. 

1.5 Jeugd 

Het voorgaande vraagt een verdere professionalisering van de organisatie. 
Ook is het belangrijk dat de voedselbank een positief imago nastreeft zodat ook de jeugd zich als 
vrijwilliger voor ons wil inzetten. De basis hiervoor is ons project, waarin wij basisscholen uitnodigen 
voor een bezoek aan de voedselbank: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. 
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1.6 Nieuwe bus 

Eind 2018 hebben wij een nieuwe vrachtauto aangeschaft o.a. omdat de oude te klein werd en 
ergonomisch niet meer van deze tijd. De nieuwe bus vraagt, mede dankzij een gesponsorde 
elektrische pompwagen, minder tilwerk van onze chauffeurs. Gezien de leeftijd van vele vrijwilligers, 
is dat ook Arbo-technisch een aanwinst. De benodigde middelen hadden wij overgehouden in de 
afgelopen jaren. De reclame op de bus is een belangrijke bijdrage voor de dekking van de jaarlijkse 
kosten. Onze dank gaat dan ook uit naar vele Drontense bedrijven. 

2018 was dus een gevarieerd jaar met positieve, maar ook met ‘ontwikkelingspunten’. Het bestuur 
ziet die laatste als uitdagingen, die wij graag samen met onze vrijwilligers willen tackelen. 
Er blijft voldoende werk aan de winkel in het belang van onze medemens in de knel. 

 
Namens het bestuur, 
 
Frits Rutgers 
Voorzitter 
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2  Klantenzorg  

2.1 Belangrijke voorwaarden 

De Voedselbank Dronten werkt voor inwoners van de gemeente Dronten. Als het nodig is, kunnen 
die in beginsel voor ten hoogste drie jaar in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt regelmatig opnieuw bekeken of de klant nog steeds aan 
de voorwaarden voldoet. Dit gebeurt met inachtneming van de nieuwe privacy-wetgeving. 

2.2 Financiële voorwaarden 

De Voedselbank Dronten houdt de voorwaarden aan van de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken. Elk gezin krijgt één (in samenstelling verschillend) voedselpakket. Daarbij wordt 
gekeken naar het besteedbaar inkomen van het hele gezin. De Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Flevoland (MDF) treedt daarbij op als adviseur van de voedselbank. Daarbij rekent 
MDF samen met de klant uit wat zijn besteedbaar inkomen is. In beginsel vindt deze screening elke 
drie maanden plaats. Klanten die zonder tegenbericht wegblijven of hun pakket niet ophalen, 
worden na één keer waarschuwen geschorst. 
Het besteedbaar inkomen is het netto-inkomen minus bepaalde vaste lasten. Kort samengevat mag 
dat per maand hoogstens zijn: 
– een basisbedrag van € 135,- voor het gezin plus 
– € 90,- voor elke persoon. 

2.3 Begeleiding 

In april 2018 is Voedselbank Dronten begonnen om de klanten anders, maar ook meer te begeleiden. 
Dit wordt gedaan in samenwerking met de afdeling Welzijn van de Meerpaal. 
In de wachtruimte waar de klanten zich melden zijn medewerkers aanwezig van de afdeling Welzijn 
en van Huis voor taal, beide van de Meerpaal. 
Deze medewerkers zoeken contact met onze klanten en proberen te weten te komen of de klanten 
andere hulp dan voedselhulp nodig hebben. Ook op de uitgiftepunten in de dorpen is aandacht voor 
deze vorm van ondersteuning. 

2.4 Cijfers 

In 2018 zijn er 75 klanten officieel gestopt, een aantal van hen omdat zij boven de norm zijn 
gekomen en een aantal van hen zijn niet meer komen opdagen. 
Het totale aantal gezinnen op 31 december 2018 was 137. Dit waren 404 personen waarvan 189 
kinderen (< 18 jaar). 

2.5 Grafieken 

De verschillende overzichten van de hoeveelheid uitgegeven pakketten geeft ook een beeld van het 
verloop van het aantal klanten in 2018. Elk pakket staat voor een huishouden. P1 wil zeggen een één-
persoons huishouden, P2 een tweepersoons huishouden en P3 een huishouden van drie of meer 
personen. 
In 2018 zijn in totaal 7027 pakketten uitgegeven. Vergeleken met 2017 is dit een vermindering van 
202 pakketten. Dat betekent dat het aantal klanten in 2018 licht is afgenomen. Het aantal nieuwe 
klanten was 52, het aantal gestopte klanten was 54. Het valt daarbij op dat in 2018 in Biddinghuizen 
369 pakketten meer zijn uitgegeven dan in 2017. Dit is mede het gevolg van een tijdelijk opmerkelijke 
toename van het aantal klanten in de periode maart tot medio september.  
In Swifterbant en Dronten zijn minder pakketten uitgegeven, en wel in Swifterbant 426 pakketten 
minder en in Dronten 145 pakketten minder. 
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3 Voedselverwerving/-uitgifte 

3.1 Bijdrage landelijk 

In 2018 is het Regionaal Distributie Centrum (RDC) gesplitst in drie onderdelen; Groningen, Friesland 
en Drenthe, waarin een deel van Overijssel en Flevoland. 
Naast de nodige organisatorische aanpassingen heeft het ook voor ons de verandering gegeven dat 
we nu onze producten kunnen ophalen op donderdagmorgen in plaats van donderdagmiddag. Als 
gevolg hiervan kan de verwerking voor een belangrijk deel al op donderdag gedaan worden, 
waardoor de hectiek op vrijdag verminderd is. Verder is er bestuurlijk meer betrokkenheid bij het 
RDC. 

3.2 Lokale verwerving 

Naast de producten die we uit het RDC krijgen zijn de lokale bedrijven zeer belangrijk om een 
gebalanceerd pakket samen te stellen. Door de inspanningen van onze voedselverwerver zijn we 
daar erg goed toe in staat. Door donaties van enkele producenten in Dronten, agrarische bedrijven 
en volkstuinen komen er veel producten binnen. Omdat deze donaties afhankelijk zijn van bijzondere 
omstandigheden bij de bedrijven, is het aanbod onregelmatig. Maar door de samenwerking met 
andere voedselbanken en DC’s is er een ruilhandel ontstaan waardoor we overschotten kunnen 
doorgeven en zelf een breedspectrum aan voedsel kunnen aanbieden. Ook de winkelacties, 
inzamelingen in de kerken en donaties van particulieren leveren een belangrijke bijdrage. De 
methode om artikelen volgens een thema in te zamelen, zoals we dat al bij de winkelacties doen, 
wordt nu ook bij de inzameling in de kerken uitgerold, zodat we meer producten van een “recept” 
krijgen. 

3.3 Week van de Voedselbanken 

In het kader van de landelijke week van de Voedselbanken hebben we op woensdag 17 oktober een 
open dag gehouden voor de bevolking van Dronten. Helaas was het aantal bezoekers gering. 
Daaraan voorafgaand hebben we de eerste helft van die week extra aandacht besteed aan het 
tegengaan van voedselverspilling. Dat is gedaan door die dagen voedsel uit te delen dat dezelfde 
ochtend kon worden opgehaald bij de beide Jumbo’s, bij Aldi en de beide AH’s in Dronten. Dat betrof 
voedsel dat anders zou worden weggegooid. Al met al kon aan 70 tot 80 mensen dat extra voedsel 
worden uitgedeeld. In meerderheid waren dat bestaande klanten. Ook kwamen oud-klanten langs, 
die net boven de inkomensgrens zitten en die dat voedsel toch goed konden gebruiken. Een enkeling 
was voor ons nieuw en is nu een nieuwe klant. 

Door de korte voorbereidingstijd konden wij deze actie helaas alleen via onze klanten bekendheid 
geven, en niet meer via de pers 

3.4 Logistiek en arbeidsomstandigheden 

Door de verdergaande professionalisering van Voedselbanken Nederland en de daarbij aangesloten 
voedselbanken was er in de eerste helft van 2018 de mogelijkheid tot een, niet verplichte, risico-
inventarisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daar hebben we ons ook voor opgegeven. 
Uit de inventarisatie bleek dat, zoals verwacht, de belangrijkste risico’s bestaan uit het verkeerd en te 
zwaar tillen. Ook uit inventarisaties bij andere voedselbanken was al gebleken dat, zeker in 
combinatie met de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers, dat het probleem is. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is het laden en lossen van de koelbus. Voor 2018 stond de vervanging van de 
koelbus op de agenda. Dat gegeven, samen met de RI&E uitkomst, heeft ertoe geleid dat we 
aanpassingen aan de nieuwe bus hebben kunnen uitvoeren waardoor een deel van het tillen is 
vervangen door rollen en elektrisch heffen en rijden. Ook voor het in- en uitstappen zijn speciale 
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voorzieningen aangebracht, zodat ook dat veilig kan gebeuren. Ook de overgang naar het 
winkelsysteem bij de uitgifte heeft bijgedragen aan een reductie van het tillen van kratten. Voor het 
overige blijft het zaak om te letten op de manier van tillen. 

3.5 Voedseluitgifte 

In 2018 zijn we in Dronten afgestapt van de kant en klare kratten die door het luik naar de 
klantenruimte werden doorgegeven aan de klanten. Na het bezoeken van enkele voedselbanken die 
die stap al gemaakt hebben en het bekijken van video’s hebben we de keus gemaakt voor: 
vrijwilligers bij een productgroep achter de tafel en de klant met het winkelwagentje langs de tafel. 
Voor de lang houdbare producten mag de klant dan kiezen of er wel of niet gepakt wordt, bij de 
verse producten maken we een paar porties van de producten die normaal ook in de krat zouden 
gaan. De samenstelling van die porties is maar zelden identiek, dezelfde groente voor alle klanten 
lukt bijna nooit, daar mag de klant een keuze uit maken. Dus daarbij is het dan wel de bedoeling dat 
de gekozen portie in het geheel meegaat, omdat er anders producten overblijven die aan het eind 
van de dag weggegooid moeten worden. Na wat kleine aanpassingen in het begin is de werkwijze 
omarmd door onze vrijwilligers en de klanten, de uitgifte verloopt in een goede sfeer en de 
contacten zijn over het algemeen positief. 

3.6 Winkelacties 

Ook in 2018 zijn de maandelijkse acties bij de lokale supermarkten weer prima verlopen. We hebben 
de presentatie in de winkels een beetje aangepast met een banner boven de geadviseerde artikelen. 
Ook hebben we 2 pakketten, een klein gezinspakket ter waarde van € 5 en een groot gezinspakket 
ter waarde van € 10 voorbereid zodat de bezoekers direct kunnen zien wat onze klanten kunnen 
gebruiken. 
Uitschieter dit jaar was de actie in juni bij AH Dronten Centrum met 2535 artikelen. De eerste grafiek 
toont de opbrengsten per locatie, waarbij aangegeven moet worden dat er 2 acties zijn geweest bij 
AH Dronten Centrum. De tweede grafiek toont de totale opbrengsten van afgelopen 5 jaar. Met een 
opbrengst van 16374 artikelen kunnen we met trots zeggen dat ook dit weer een record was. 
 
Dank alle meewerkende supermarkten dat jullie ons in het afgelopen jaar de gelegenheid hebben 
geboden om op jullie locatie artikelen in te zamelen voor de klanten van Voedselbank Dronten. De 
actiedagen in 2019 zijn alweer in goed overleg vastgesteld. 
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4 Overige initiatieven 

4.1 Cake voor Kids 

Stichting Cake voor Kids zorgt voor een vrolijk versierde taart voor jarige kinderen van de klanten van 
Voedselbank Dronten. Sinds 2017 is Cake voor Kids een 
zelfstandige stichting. We blijven de komende jaren graag 
samenwerken met de vrijwilligers van deze stichting. 

4.2 Speelgoedbank Dronten 

Stichting Speelgoedbank Dronten is eveneens een 
zelfstandige stichting. Als voedselbank werken we nauw 
samen met hun vrijwilligers. Ze zorgen in een winkelsetting 
voor speelgoed voor kinderen van ouders die rond moeten 
komen van een minimuminkomen. Klanten van Voedselbank Dronten 
kunnen, voor hun kinderen, gratis lid worden van de Speelgoedbank. 

4.3 Kinderen centraal in het Scholenproject 

Het Scholenproject van Voedselbank Dronten werd in het voorjaar van 2017 bij de gemeente 
Dronten ingezonden als ‘het beste idee van Dronten’. Het idee werd gehonoreerd met een 
geldbedrag, waarna we konden starten. Groepen 6, 6-7 of 7 van basisscholen in de Gemeente 
Dronten worden uitgenodigd voor een excursie op de locatie Voedselbank Dronten.  
 
Het programma bestaat uit drie onderdelen. Allereerst een presentatie rond ‘Armoede’, waarbij de 
kinderen actief met elkaar in gesprek gaan over oorzaken en gevolgen van armoede, over 
maatschappelijke hulporganisaties, over Voedselbank Dronten en over het voorkomen van 
voedselverspilling. 
 
Tijdens het tweede deel van de excursie bieden de kinderen praktische hulp op de werkvloer van 
onze voedselbank, waarbij ze in groepjes zelf moeten kiezen met welke producten onze klanten drie 
maaltijden in de kratten voor een, twee of meerpersoonshuishoudens kunnen samenstellen. 
 
Bij het derde deel wordt het Scholenproject op de woensdagochtend afgesloten met een lunch 
waarbij de kinderen van tevoren een menulijst voor een zogenaamde 1-euro-lunch invullen en die 
lunch-op-maat ook gezamenlijk zelf opeten. Tenslotte krijgen de kinderen een certificaat-op-naam 
mee waarop de drie onderdelen van de excursie zijn genoemd. 
 
De excursies zijn mogelijk door de hulp van een groep van onze vrijwilligers. Inmiddels hebben we 
bijna alle basisscholen één of twee keer met een groep op bezoek gehad. Voedselbank Dronten zet 
het Scholenproject ook in 2019 voort en hoopt dat basisscholen deze excursie jaarlijks voor een vaste 
jaargroep in hun jaarplanning opnemen. 
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5 Kwaliteit 

5.1 Algemeen 

Op het gebied van kwaliteit willen we graag een verbeterslag maken. Daarom is sinds september een 
coördinator voedselveiligheid aangesteld. Het doel van deze functie is om samen met collega’s zorg 
te dragen voor de uitvoering van het beleid van Voedselbank Dronten t.a.v. voedselveiligheid volgens 
de wettelijke eisen gecontroleerd door o.m. het door de wet aangestelde orgaan t.w. de NVWA 

(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). 

De coördinator, die dit najaar werd aangesteld is verantwoordelijk voor 
het toezicht op de werkvloer en de operationele borging. De 
coördinator verricht deze werkzaamheden in nauw overleg met en 
onder supervisie van het bestuurslid dat bestuurlijk verantwoordelijk is 

voor de kwaliteit en voedselveiligheid binnen het DB en bestuur. 

5.2 De nieuwe coördinator  

De taken van deze coördinator zijn o.m. het afspraken maken met vrijwilligers bij het nakomen van 
de protocollen en werkinstructies inzake voedselveilig werken en hygiëne. Bovendien draagt deze 
zorg voor de voedselveiligheid waaronder het bewaken van de koelketen, en de hygiëne m.b.t. 
voorraadbeheer en de voedselbank. In de praktijk bespreekt en stemt de coördinator de uitvoering af 
met de bedrijfsleider die toezicht heeft op de gang van zaken m.b.t. voedselveiligheid en 
voedselverwerving en de leiding heeft bij de uitgifte van de voedingsmiddelen. Hierbij worden allerlei 
technieken en materialen gebruik om optimaal de kwaliteit van de voedingsmiddelen te borgen. 
Tijdens het proces maken we gebruik van o.m. temperatuur (meting)dataloggers, thermofotografie 
en nog veel meer om er zeker van te zijn dat we er alles aan gedaan hebben om verontreiniging en 
besmetting te voorkomen en dat de producten op een verantwoordde wijze worden uitgegeven en 
met een correcte temperatuur.  

5.3 Rapportages 

Ook dit jaar zijn de kwartaalrapportages naar Voedselbanken Nederland gestuurd en is onze 
voedselbank gevolgd voor wat betreft de kwaliteit en voedselveiligheid. Er is nu per regio vanuit 
Voedselbanken Nederland een regiocoördinator aangesteld, die voeling houdt met de 
Voedselbanken in zijn gebied. Zo wordt ook van de landelijk organisatie een vinger aan de pols 
gehouden, omdat zij een eindverantwoordelijkheid heeft t.a.v. de NVWA. 

Wat we met ons blote oog zien Thermo grafisch + IR opname met temperatuurbalk 
en met geo-data om de locatie van de opname en 

datum vast te leggen 
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5.4 Preventief en correctieve maatregelen 

In de kwartaalrapportages rapporteren wij wat er mis is gegaan op gebied van de temperatuur-
beheer, voorraadbeheer en hygiëne en welke corrigerende maatregelen er zijn getroffen. Ook 
monitoren we waar actie – preventief en correctief - moet worden ondernomen bij plaagdieren. 
Deze acties worden beschreven en onder supervisie van de bedrijfsleider uitgevoerd door onze 
vrijwilligers. Deze verbeterpunten worden extern beoordeeld via audits. Dit alles zorgt ervoor dat de 
klanten van onze voedselbank erop kunnen vertrouwen dat zij voedsel krijgen van een hoogwaardige 
kwaliteit en dit voedsel tijdens ontvangst, opslag, uitgifte en vervoer met zorg wordt behandeld.  

5.5 Samenwerking Aeres hogeschool 

Met ondersteuning van de Aeres (Christelijke Agrarische Hogeschool) in Dronten zijn ook dit jaar  
2 groepen studenten bezig geweest om te controleren of onze 
werkwijzen correct worden toegepast.  
Zij doen dit als een module van hun studiejaar en maken o.m. gebruik 
van het Handboek Voedselveiligheid van Voedselbanken Nederland. In 
dit handboek staan de processen en (wettelijke) eisen beschreven 

waar we ons als voedselbank aan dienen te houden. 

5.6 Audits 

Tijdens hun audit volgen zij daarbij het werk van onze vrijwilligers, zowel op de werkvloer als tijdens 
de transporten. In een audit-verslag wordt het werk beoordeeld en komen er adviezen ter 
verbetering. Deze adviezen worden besproken en zo mogelijk uitgevoerd, zodat de kwaliteit van de 
voedselbank steeds worden verbeterd. Wij ervaren dit als een nuttige maar vooral leerzame 
samenwerking met de AERES. 
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6 Organisatie 

Binnen het bestuur zijn er in 2018 geen mutaties geweest. Er zijn echter wel mutaties ontstaan 
binnen de coördinerende functies. Als vrijwilligersorganisatie zijn we mede daarom kwetsbaar. 
Gelukkig staat daartegenover dat er altijd mensen te vinden zijn binnen de organisatie die bereid zijn 
een extra taak erbij te nemen. De werving van nieuwe vrijwilligers heeft voor ons een hoge prioriteit. 
Voedselbank Dronten telt, inclusief haar winkelvrijwilligers, ruim honderd vrijwilligers. 

6.1 Servicecentrum (SC) 

Het Servicecentrum vormt het eerste (digitale) gezicht van Voedselbank Dronten naar buiten toe. 
Alice Greive en Nico de Vries bemensen als vrijwilliger het Servicecentrum. Zij werken binnen een 
onderlinge taakverdeling samen om de administratieve verwerking zo goed mogelijk te waarborgen. 
Dat gebeurt op het terrein van de totale organisatie en specifiek wat betreft vrijwilligerszorg en 
relatiebeheer. 

6.2 PR en communicatie 

Op verzoek verzorgt Voedselbank Dronten presentaties rond ‘Armoede en Voedselbank Dronten’. 
Het doel van de presentatie is om de bewustwording over armoede in de Gemeente Dronten te 
vergroten. Maar ook om de mogelijke vooroordelen en misvattingen over het werk als voedselbank 
weg te nemen. Mede door deze presentaties is het draagvlak voor onze organisatie verder vergroot. 
Onder 4.3 wordt beschreven hoe we ook het basisonderwijs bij Voedselbank Dronten betrekken.  

6.3 Nieuwsbrieven 

Maandelijks wordt er een interne Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers uitgebracht. Daarmee willen we 
hen zo goed mogelijk op de hoogte houden wat betreft het reilen en zeilen rondom Voedselbank 
Dronten. Twee keer per jaar informeren we onze relaties via een externe Nieuwsbrief. 

6.4 Social Media 

Voedselbank Dronten presenteert zich via haar website en is actief en alert aanwezig op Social 
Media. Johan Klevant ondersteunt het bestuur en het Servicecentrum daarbij. 

  https://voedselbankdronten.nl 

   www.facebook.com/vbdronten 

  www.twitter.com/vbdronten.  

Het bestuur van Voedselbank Dronten staat midden in de samenleving van Dronten. Ze streeft 
ernaar de diverse geledingen uit die samenleving te vertegenwoordigen.  

 

 

 

https://voedselbankdronten.nl/
http://www.facebook.com/vbdronten
http://www.twitter.com/vbdronten
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6.5 Bestuur 

Het bestuur vergadert maandelijks, eind 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Coördinatoren 

Eind 2018 waren de volgende coördinatoren actief:  
 
Coördinator servicecentrum: Alice Greive  
Coördinator voedselveiligheid: Rhianna Gralike  
Coördinator winkelacties: Elsbeth Feenstra  
Coördinator klantenzorg: Ria van Ojen 
Coördinator vrijwilligers: Vacature 
Coördinator studenten Aeres: Jan Vermeer  
Assistent-bedrijfsleider: Joop de Boer 

Vier keer per jaar vergadert de coördinatiegroep onder voorzitterschap van Gerrit Ullersma. 

6.7 Klanten- en Vrijwilligersraad 

Ook bij Voedselbank Dronten vinden wij, “de klant is koning”. 
Om dit ook te realiseren heeft de afdeling klantenzorg daarom in 2018 een klantenraad ingesteld. 
De bedoeling van deze raad is om er voor te zorgen dat het bestuur van Voedselbank Dronten weet 
wat er onder de klanten leeft, dit in de breedste zin. 

Voorzitter 
Frits Rutgers 

Secretaris 
Frank de Graaf 

Penningmeester 
Tiny Winter 

Algemene adjunct 
Jelte Ferweda 

Bedrijfsleider 
Piet Vermeulen 

Vrijwilligers / Klantenzorg 
Gerrit Ullersma 
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Belangrijk is het onder meer om de klanten mee te laten denken over de gang van zaken bij het 
uitdelen van voedsel.  
Te denken valt aan:  
 * waar moeten de vrijwilliger op letten; 
 * aan welke producten is er grote behoefte;  
 * en van welke wordt er mogelijk erg veel uitgegeven; 
 * uitgifte tijden/dagen. 
 
Het is nuttig om dat te weten om mogelijk de werkwijze wat aan te passen en zo de klant nog beter 
van dienst te kunnen zijn. De vergaderfrequentie is ongeveer één keer per twee maanden. 

Er is ook gestart met een vrijwilligersraad. 
Omdat het bestuur van mening is dat Voedselbank Dronten in stand gehouden wordt door ALLE 
vrijwilligers zijn wij gestart met een vrijwilligersraad. 

De taak van deze raad is onder meer om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven. 
Het bestuur vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en blijven wat er onder de vrijwilligers leeft. 
Ook deze raad komt regelmatig bij elkaar onder voorzitterschap van een bestuurslid.  
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7 Financiën 

7.1 Jaarresultaat en bijzondere gebeurtenissen. 

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 6.304. Het resultaat van 2018 is € 9.839 
lager dan het resultaat van 2017. Het toeval wil dat het resultaat 2018 bijna exact het bedrag is van 
de incidentele baat door de verkoop van de oude bus in 2018 namelijk € 6.300. Geconcludeerd kan 
dus worden dat de reguliere exploitatie ongeveer budgettair neutraal was. Toch was 2018 niet 
bepaald een regulier jaar. De belangrijkste gebeurtenissen zijn de aanschaf van een nieuwe bus en 
het starten van een afschrijvingsbeleid. 

Twee aanleidingen hebben ten grondslag gelegen aan het besluit om een nieuwe bus aan te 
schaffen. Ten eerste begon de oude bus steeds meer onderhoudskosten te vragen. De levensduur 
van een vervoermiddel is natuurlijk eindig. Maar nog belangrijker was het gebruik van de bus voor 
onze vrijwilligers. Ergonomisch leverde dit steeds meer problemen op en de leeftijd van onze 
chauffeurs maakte dat een betere oplossing voor het tillen bij het in en uitladen echt noodzakelijk 
was. Na goed onderzoek en calculatie van de kosten is daarom besloten een nieuwe bus, met 
rollerband aan te schaffen. In combinatie met een pallet stapelaar is veel tilwerk nu niet meer nodig. 
De oude bus kon gelukkig nog verkocht worden, wat tot een incidentele baat heeft geleid.  

Tegelijk met de aanschaf van de nieuwe bus zijn we een actie gestart om reclame op de bus aan 
bedrijven te verhuren. De giften van bedrijven zijn namelijk niet stabiel genoeg om continue de vaste 
lasten van onze exploitatie te dekken. De verhuur van reclameruimte middels een drie jarig contract 
zal ervoor zorgen dat er in ieder geval deels een stabiele opbrengst gegenereerd wordt. 

Daarnaast hebben we besloten om in 2018 aan te vangen met een regulier afschrijvingsbeleid. In het 
jaar van de verhuizing van de voedselbank hebben we door veel media-aandacht een enorme 
hoeveelheid gratis materiaal en inrichting van bedrijven en particulieren mogen ontvangen. Alsmede 
een groep vrijwilligers die bereid waren in hun vrije tijd belangeloos ons pand te verbouwen. Dat was 
natuurlijk fantastisch en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar nu zien we dat we in een reguliere 
exploitatie terecht zijn gekomen, waarin incidenteel onderhoud of vervanging aan de orde is. Dat zijn 
geen spannende activiteiten die media-aandacht en dus donaties en hulp genereren. We merken 
daarom dat de donaties teruglopen en we ook voor regulier onderhoud niet meer volledig op 
vrijwilligers kunnen bouwen. We moeten regelmatig gewoon een bedrijf hiervoor inhuren. Daarom 
hebben we een nieuw beleid opgesteld voor afschrijvingen. Door af te schrijven, ook op goederen die 
ooit gratis zijn ontvangen kunnen we reserveren voor noodzakelijke vervanging.  
De nieuwe bus schrijven we af volgens de methode van “som van de jaren”.  Dit is een 
afschrijvingsmethode die speciaal gebruikt wordt voor vervoermiddelen. Zo wordt in de eerste jaren 
meer afgeschreven en in de latere jaren, als de kosten voor onderhoud toenemen, juist minder. Deze 
methode zorgt ervoor dat de boekwaarde goed in verhouding blijft tot de marktwaarde. Voor alle 
overige inventaris, zowel aangekocht als geschonken hanteren we een lineaire afschrijving. Het totaal 
van de afschrijving wordt gereserveerd in een bestemmingsreserve. Vanuit deze 
bestemmingsreserve kunnen we t.z.t. als vervanging nodig is, deze naar verwachting deels zelf 
aankopen. Hiermee is de exploitatie iets duurzamer geborgd en zijn we niet meer geheel afhankelijk 
van giften van materialen of inventaris. Dat is natuurlijk wel mits de reguliere exploitatie ongeveer 
budgettair neutraal kan blijven. 

7.2 Toelichting exploitatie. 

De totale baten uit eigen fondswerving zijn teruggelopen met ca. 30% maar tegelijk is een incidentele 
baat ontvangen van de verkoop van de oude bus, zodat de totale baten maar ca. 15% zijn 
teruggelopen. Zoals hierboven al aangegeven blijkt het moeilijk om voor een reguliere exploitatie 
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continue giften te genereren. Daarom zal met ingang 2019 een deel van de baten uit reclame-
inkomsten moeten komen en zijn we in overleg met de gemeente over een mogelijke subsidie. 

De autoverzekering is door de nieuwe indeling niet meer ondergebracht bij verzekeringen maar bij 
transportkosten. De beheer en administratiekosten zijn afgenomen met name door een goedkoper 
abonnement voor telefonie en internet. Onder evenement kosten verantwoorden we nu de kosten 
van het scholenproject. Tegenover deze kosten staat een onttrekking van de bestemminsreserve 
omdat we eenmalig een subsidiebedrag hiervoor hebben ontvangen van de gemeente en van dit 
bedrag het project over meerdere jaren kunnen continueren.  
 
De energiekosten van het pand zijn feitelijk flink toegenomen. Tijdens de warme zomer bleek dat het 
pand eigenlijk niet te gebruiken was gedurende een groot aantal dagen. Daarom waren we 
genoodzaakt warmte werende folie en airco’s te installeren en zijn de kosten voor energie 
opgelopen. Ook het feit dat we een grote koelcontainer hebben en een groot aantal vriezer draagt 
hieraan bij natuurlijk. Het negatieve bedrag in 2017 was incidenteel veroorzaakt door een afboeking 
van een oude vordering. We verwachten ook voor de toekomst dat de energiekosten verder zullen 
toenemen. De overige exploitatiekosten van het gebouw zijn niet geheel vergelijkbaar met 2017 
omdat diverse posten in het vorig jaar op andere plekken verantwoord zijn. Toch zijn de kosten van 
onderhoud aan gebouw en inventaris wel iets afgenomen.  
 
Aankoop van voedsel hebben we in 2018 alleen gedaan via het RDC (Regionale Distributie Centrum). 
Dit wordt volgens het nieuwe model verantwoord als afdracht RDC in plaats van aankoop voedsel. In 
2018 waren de kosten eenmalig lager, maar door Voedselbanken Nederland is aangekondigd dat de 
kosten voor 2019 zullen toenemen.  
 
De transportkosten zijn toegenomen door noodzakelijk onderhoud aan de oude bus en vervolgens de 
aankoop en verzekering van de nieuwe bus. 
De vrijwilligerskosten zijn vooral afgenomen omdat we in 2017 eenmalig, vanwege een incidentele 
particuliere gift, een kerstpakket aan onze vrijwilligers hebben gegeven. Tegelijk heeft de gemeente 
besloten voor ons de vrijwilligersmaaltijd in de Meerpaal met ingang van 2018 te vergoeden. 

7.3 Toelichting balans. 

Op de balans zien we onder materiele vaste activa dat de oude bus is afgeschreven en verkocht en 
dat we een nieuwe bus hebben gekocht. Omdat de bus in november is geleverd is maar voor twee 
maanden afgeschreven in 2018 op de nieuwe bus. Tegenover de hogere activa staat een afname van 
de liquide middelen op de spaarrekening van de voedselbank. Volgens het nieuwe model voor de 
jaarrekening van Voedselbanken Nederland wordt binnen het eigen vermogen nu onderscheid 
gemaakt tussen werkkapitaal en overig kapitaal. Onder werkkapitaal verstaan we de noodzakelijke 
buffer die er moet zijn om de reguliere exploitatie gedurende het jaar te kunnen voeren wetende dat 
baten en lasten niet altijd gelijkmatig over het jaar gespreid zijn en rekening houdend met dat er een 
buffer moet zijn om tegenvallers op te vangen. Op basis van ervaringsgegevens hebben we die buffer 
vastgesteld op 15.000 euro. Dit bedrag is dus niet vrij besteedbaar. Het overige kapitaal, inclusief het 
resultaat van het boekjaar, is wel vrij besteedbaar.  
Daarnaast zijn we zoals hierboven onder bijzondere gebeurtenissen is verwoord aangevangen met 
een afschrijvingsbeleid. Op de balans is zichtbaar dat de afschrijvingen resulteren in geoormerkte 
bestemmingsreserves waaruit t.z.t. de vervangingskosten bekostigd kunnen worden. Verder hebben 
we ter ondersteuning van het Netwerk Burgers in de Knel het op ons genomen tijdelijk, voor de duur 
dat zij nog geen zelfstandige stichting zijn, de administratie te voeren. Hiervoor zijn een subsidie van 
de gemeente en donaties ontvangen en nemen we het restant van de middelen op als schuld op 
onze balans. Zodra de stichting zelfstandig is zullen de middelen overgedragen worden. 
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8 Jaarrekening met toelichting 

8.1 Toelichting. 

Voedselbanken Nederland heeft voor het jaar 2018 een model jaarrekening vastgesteld die verplicht 
door alle voedselbanken moet worden gebruikt. Dit is om consolidatie op landelijk niveau van de 
jaarrekeningen van alle voedselbanken mogelijk te maken. Omdat we in 2018 voor het eerst dit 
nieuwe model volgen zijn de jaren 2018 en 2017 op onderdelen niet helemaal goed vergelijkbaar. 
Veelal zijn er meer specificaties bijgekomen. Ook zijn we begonnen met een regulier 
afschrijvingsbeleid. In de toelichting zijn de verschillen tussen 2017 en 2018 zoveel mogelijk 
toegelicht. 

8.2 Cijfers jaarrekening 

  31-12-2017 31-12-2018 

Totaal Activa € € 

Vaste Activa   
Inventaris 1.592 4.037 

Koel- en vriesapparatuur 400 200 

Koel- vries auto 1.400 55.926 

Pand 0 0 

Investering aan pand 2.000 2.000 

   
Materiele vaste activa totaal 5.392 62.163 

Vlottende activa   
Kas 0 0 

Betaalrekening 9.957 12.700 

Spaarrekening 55.183 16.195 

Vorderingen 3.119 771 

 68.259 29.666 

   
Totaal 73.650 91.829 

   

Totaal Passiva   
Vermogen   
Algemene/ Continuïteit reserve 61.420 15.000 

Vervangings-/bestemmingsreserve 3.802 28.730 

Bestemmingsfondsen 0 0 

Nalatenschappen 0 0 

Voorzieningen 3.100 3.100 

Vrije Reserve 0 30.051 

 68.322 76.881 

Vreemd vermogen   
Leningen 0 0 

Vooruit ontvangen bedragen 0 0 

Schulden/nog te betalen 2.128 5.778 

Overige schulden/ nog te betalen kosten 3.200 9.171 

 5.328 14.949 

   

   
Totaal 73.650 91.829 
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Verlies & Winst Rekening 2017 2.018 

   

Baten   
Baten uit eigen fondswerving   
Giften kerkelijke instellingen 13.199 5.397 

Giften bedrijven & stichtingen 14.050 6.350 

Giften particulieren 11.258 7.763 

Nalatenschappen 0 0 

Bijdragen steunfondsen 0 3.700 

Subsidies 0 0 

Jaarbijdrage Voedselbank Nederland 1.025 1.578 

Overige bijdragen VBN 0 0 

Acties voedselbank 0 552 

Reclame-inkomsten  0 1.800 

Overige inkomsten 40 25 

 39.572 27.165 

Baten uit gezamenlijke acties   
Baten uit gezamenlijke acties 0 0 

 0 0 

Baten uit acties van derden   
Baten uit acties van derden (scholen, serviceclubs, enz.) 0 0 

Bijzondere baten (verkoop bus) 0 6.300 

 0 6.300 

   
Financiële baten   
Rente 0 12 

 0 12 

   

Totaal  39.572 33.477 

   

Lasten   

   
Algemene kosten (fondsen wervende organisatie)   
Verzekeringen (excl. autoverzekering) 830 398 

Adviseurs- en notariskosten 0 0 

Representatiekosten (t.b.v. derden) 0 0 

Reiskosten (uitsluitend vergaderingen) 0 0 

Overige algemene kosten (contributies enz.) 0 0 

 830 398 

   
Beheer en administratie   
(Boekhoud) administratie pakket/-abonnement 120 120 

Computerkosten / software 0 210 

Kantoorbenodigdheden (inkt, porto, papier) 528 382 

Telefoon en internetkosten 1.066 490 

Accountant / kascommissie 0 0 

Overige administratiekosten 317 2 

 2.031 1.204 
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Communicatie   
Website 0 0 

Drukwerk 0 0 

Stands / marktkramen 0 0 

PR-kosten 0 0 

Evenement kosten 0 321 

 0 321 

   
Huisvestingskosten   
Huur 0 0 

Energie -6.931 4.794 

OZB 0 0 

Waterschapslasten 0 0 

Overige huisvestingslasten 0 -1.165 

 -6.931 3.629 

   
Exploitatiekosten   
Aankopen gebruiksvoorwerpen <€ 450 0 171 

Onderhoudskosten gebouw en inventaris 8.752 4.670 

Schoonmaakkosten 0 0 

Vuilcontainer 0 634 

Beveiliging 0 0 

RDC afdracht 0 796 

Overige exploitatiekosten 2.187 454 

 10.939 6.724 

   
Aanschaf voedsel   
aankoop voedsel 2.109 0 

 2.109 0 

   
Transportkosten   
Brandstofkosten 0 2.464 

Onderhoud / reparaties 0 1.452 

Motorrijtuigenbelasting 0 520 

Autoverzekering 0 1.106 

Autohuur 0 0 

Kilometervergoeding voor operationele handelingen 0 0 

Overige transportkosten 5.341 1.166 

 5.341 6.708 

   
Vrijwilligerskosten   
Lief en leed 0 189 

Vrijwilliger events 4.745 213 

Reiskostenvergoedingen woon-werk, enz. 1.787 1.467 

cursuskosten 0 0 

Overige medewerkerskosten 0 190 

 6.532 2.059 
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Afschrijvingen   
Afschrijving koelkasten/vriezers 0 0 

Afschrijving inventaris/hardware 1.179 1.003 

Afschrijving transportmiddelen 1.200 2.674 

Afschrijving investeringen aan pand 0 0 

Afschrijving huisvesting (pand in eigendom) 0 0 

 2.379 3.677 

   
Beheer en administratie (financieel)   
Hypothecaire en andere rentebetalingen 0 0 

Betaalpakket / bankkosten 199 197 

 199 197 

   
Dotaties   
Dotatie bestemmingsreserves 0 2.577 

Onttrekking bestemmingsreserves  -321 

Resultaat 16.143 6.304 

 16.143 8.560 

   

Totaal  39.572 33.477 

   
   

Toelichting op de Balanscijfers 31-12-2017 31-12-2018 

   
BALANS (Actief)   
Materiële vaste  activa   

   
Bestelbus 2-VSG-82   
Boekwaarde aanschaf 5.000 5.000 

Investeringen (uit eigen vermogen) 0 0 

Desinvesteringen: kenteken 2-VSG-82 0 6.600 

Incidentele baten  6.300 

Afschrijvingen 3.600 4.700 

Boekwaarde einde boekjaar 1.400 0 

   
Bestelbus V-861-SB   
Aanschaf 26-11-2018  57.500 

Afschrijvingen (afschrijvingstabel: zie onder)  1.574 

   55.926 

Gebouwen en terreinen   
Ingekochte materialen en diensten 56.846 56.846 

Gratis / gesponsorde materialen en diensten 39.373 39.373 

Kostprijs verbouwing 96.219 96.219 

af: rechtstreeks ontvangen van "derden " in natura -39.373 -39.373 

af: toegerekende giften en sponsoring / ontvangen gelden -54.846 -54.846 

Afschrijvingen 0 0 

Saldo balans/ gebouwen en terreinen 2.000 2.000 

   
Machines en installaties   
Pallet stapelaar (gebruikt) 400 400 

20 ft Vriescontainer (gebruikt) 5.700 5.700 
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Koelcel (gebruikt) 3.750 3.750 

af: toegerekende giften en sponsoring / ontvangen gelden -9.050 -9.050 

Afschrijvingen 400 600 

Saldo balans machines en installaties 400 200 

   
Kantoorinventaris   
2x Computer Samsung 1.241 1.241 

Brandwerend kluisje 176 176 

Printer, merk Brother 148 148 

Kantoormeubilair gebruikt (Broxxi) 1.598 1.598 

Geïnvesteerd 3.163 3.163 

af: toegerekende giften en sponsoring / ontvangen gelden -2.663 -2.663 

Afschrijvingen 200 300 

Saldo balans/ kantoorinventaris 300 200 

   
Bedrijfsinventaris   
Magazijnstellingen 1.757 1.757 

Stoelen uitdeelkamer 621 621 

Industriestofzuiger 466 466 

Inpaktafels RVS - compleet 2.473 2.473 

Inpak karretjes 628 628 

Zwenkwielen onder diepvriezers 1.758 1.758 

Extra stapelbakken 246 246 

AED -EHBO - Blusmaterialen= BHV 2.663 2.663 

Koffiezetapparaat 227 227 

Gereedschapskist, incl. inhoud 171 171 

Stofzuiger bovenverdieping 130 130 

Gascomfort en afzuiging keuken 212 212 

af: toegerekende giften en sponsoring / ontvangen gelden -8.595 -8.595 

Magazijnstelling  2017 (20%) 599 599 

Handpallettruck 2018 30/10/2018 (20%)  2.000 

Stapelbakken  2018 (20%)  1.249 

Afschrijvingen 2.065 2.768 

 1.292 3.837 

   
Vlottende activa   
Voorraden  0 0 

   
Vorderingen   
Debiteuren 0 726 

 0 726 

   
Nog te ontvangen/ vooruitbetaald 0 0 

 0 0 

Liquide middelen   
Kas volgens  geteld kasgeld 0 0 

Rabobank 1231.62.351 9.957 12.700 

   
Rabobank Spaarrekening 3632.249.024 55.183 16.195 
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 31-12-2017 31-12-2018 

   
BALANS (Passief)   
EIGEN VERMOGEN   

   
Kapitaal    
Saldo begin boekjaar 45.280 30.051 

Resultaat lopend boekjaar 16.143 6.304 

Werkkapitaal 0 15.000 

Saldo einde boekjaar  61.423 51.354 

   
Voorzieningen   
Reserve groot onderhoud 3.100 3.100 

   
Bestemming Reserves   
Reserve Scholenproject 3.802 3.480 

Reserve Vervanging Bus 0 1.574 

Reserve Vervanging Installaties 0 9.650 

Reserve Vervanging Kantoorinventaris 0 2.663 

Reserve Vervanging Bedrijfsinventaris 0 11.363 

Saldo einde boekjaar 6.902 28.730 

   
Kortlopende schulden 0 0 

   
Belastingen en premies   
 BTW lopend boekjaar (- is te ontvangen) -3.073 554 

 -3.073 554 

   

Overige schulden   
Crediteuren 2.128 5.224 

Reservering energiekosten OFW 3.200 4.000 

Netwerk Burgers in de Knel 0 5.171 

 5.328 14.395 
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9 Samenwerking 

Was in 2017 de samenwerking met de externe partijen al geïntensiveerd, dan mogen we melden dat 
in 2018 dit zich positief heeft voortgezet. 

9.1 Gemeente 

Ook dit afgelopen jaar is het overleg met de gemeente 
intensiever geworden. Naast de 4 keer per jaar dat we overleg 
hebben met de wethouder van sociale zaken en zijn 
beleidsambtenaar, voeren we gesprekken i.v.m. het sociaal 
warenhuis. We hoefden door een gunstig financiële situatie geen 
gebruik te maken van de subsidieregeling 2018. We konden 
meedenken over themaplannen rond het coalitieakkoord en 
kregen ruimte de blanco bladzijde van het coalitieakkoord mee te 
helpen invullen. 

9.2 MDF/de Meerpaal 

Ook dit jaar heeft de gemeente ons gesteund bij de verdere samenwerking tussen 
MDF en bij de samenwerking met de Meerpaal. 

9.3 Sociaal werker 

Elke vrijdag komt een sociaal werker onze klantencoördinatoren versterken bij de gesprekken met 
potentiële klanten. 

9.4 Huis voor Taal 

En elke vrijdag komt iemand van Huis voor Taal ondersteuning bieden op diverse terreinen. 

9.5 Budgetcoach 

Met het MDF is gesproken over budget-coaching, maar dit willen we in 2019 structureler bespreken; 
ook weer in samenwerking met de gemeente. Ook om onze missie ‘geen pakket zonder traject’ te 
versterken. 

9.6 Burgers in de Knel 

Al enkele jaren participeert de VB in het netwerk Burgers in de Knel (BidK). Daarin 
werken we samen om die zaken aan te pakken die niet met voedsel te maken 
hebben. Tevens was het doel om als vrijwilligersorganisaties, die BidK in de knel 
tegenkomen, te leren met deze mensen om te gaan. Hoe hen te helpen en hoe in 
contact te brengen met de officiële organisaties. Inmiddels zijn zo’n twintig 
organisaties lid van het netwerk dat vijf keer per jaar bij elkaar komt. Het kent een 
website (www.indeknel.nu), en signaleert knelpunten in de hulp en poogt die samen 
met gemeenten en officiële organisaties op te lossen. Het netwerk voert hierbij niet 
zelf de activiteiten uit, maar zorgt ervoor dat de aangesloten partijen dat op zich 
nemen. 

Omdat regelmatig in het weekend knelsituaties kunnen ontstaan en er op dat moment vaak geen 
hulp te vinden is, heeft het netwerk een WhatsApp groep opgezet. Meerdere leden zijn hierin 
opgenomen, maar het Diaconaal Platform Dronten, Voedselbank Dronten, en It’s Kringloop en 

http://www.indeknel.nu/
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secretariaat van het netwerk zijn continue bereikbaar om overbrugging in zo’n noodsituatie te 
regelen: bed, bad, brood en aandacht. De hulp kan direct door een organisatie worden geboden. En 
omdat de organisaties elkaar kennen en inmiddels weten wat de ander doet, kan er ook goed 
worden doorverwezen. 

Een belangrijke vraag voor de voedselbank is in hoeverre wij weten of wij alle potentiële klanten in 
Dronten bereiken, mede omdat de voedselbank regelmatig een ruim aanbod van voedsel heeft. 
Daartoe is in de vergadering van het netwerk BidK een oproep gedaan aan de andere organisaties in 
Dronten om deel te nemen in een Werkgroep Voedselverdeling om te brainstormen over de vraag 
waar en hoe informatie zou kunnen worden gevonden over potentiële klanten voor de voedselbank 
buiten het huidige klantenbestand. 
Deelnemers waren vertegenwoordigers van BidK, MDF, Coloriet, de Diaconie en Voedselbank 
Dronten. Het heeft geleid tot een beknopt overzicht van mogelijke acties. Hieruit is mede de 
oprichting van de coalitie tegen Eenzaamheid Dronten voortgekomen en het project Een Kansrijke 
Warme Start. 

Medio 2018 startte het netwerk een project voor kinderen in de knel tot 10 jaar:  
Een kansrijke Warme Start. Hierbij wordt aan BidK de allernoodzakelijkste levensbehoeften verstrekt: 
van babypoeder en luiers tot kleertjes en fietsjes. Zoals gesteld werkt Voedselbank Dronten hier ook 
weer samen met andere partijen. 

Het netwerk startte eind 2018 samen met het seniorennetwerk De Bijenkorf een Coalitie tegen 
Eenzaamheid in de gemeente. Hieraan zullen veel organisaties deelnemen. Inmiddels is het bureau 
LWPC gevraagd het geheel te ondersteunen en is een bezoldigd voorzitter aangetrokken om van 
deze coalitie een succes te maken. 

 

Coalitie tegen eenzaamheid DRONTEN 

 

 

9.7 Bedrijfsleven 

Het bedrijfsleven blijft ons steunen door een aantal jaren een fors bedrag aan ons te geven. 
Bovendien ondersteunen ze ons via reclame op onze nieuwe koelauto. En niet te vergeten de 
maandelijkse winkelacties. 

9.8 Kringloopwinkel 

Door onze samenwerking met kringloopwinkel It’s zijn klanten dit jaar in de gelegenheid gesteld via 
een speciale regeling kleding te krijgen voor zichzelf en hun kinderen. De samenwerking is in 2018 
uitgebouwd tot het instellen van een projectgroep vanuit de Speelgoedbank, Cake for Kids, 
Voedselbank Dronten en It’s die onderzoek doet naar de vorming van een Sociaal Warenhuis. 
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9.9 Distributiecentrum Meppel 

De reorganisatie van het distributiecentrum Meppel is in 2018 gepaard gegaan met de instelling van 
een Regionaal Overleg Platform (ROP). Doel van dit ROP is de gezamenlijke aansturing van het 
distributiecentrum door de aangesloten voedselbanken. Ook is het ROP bedoeld om tot een 
onderlinge afstemming van standpunten te komen als voorbereiding op de Algemene 
Ledenvergaderingen van Voedselbanken Nederland.
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Bijlage 1: Organigram  

 


