
JAARVERSLAG 2021
STICHTING
VOEDSELBANK
ACHTKARSPELEN
KvK nummer 01143868
ANBI-nummer 820338564

De organisatie

Mensen en activiteiten Wat is er bereikt Jaarplan voor 2022

Resultaten 2022

WWW.VOEDSELBANKACHTKARSPELEN.NL





In 2021 heeft de Voedselbank Achtkarspelen (hierna VBA), net zoals alle voedselbanken, een

moeilijk jaar gehad als gevolg van de COVID 19 pandemie. Toch konden alle werkzaamheden

worden uitgevoerd omdat veel vaste vrijwilligers niet ernstig ziek werden. Er werd op

bewonderenswaardige wijze steeds consequent uitvoering gegeven aan alle maatregelen en

instructies. Dit was geweldig!

De ondersteuning van VBA door instellingen, bedrijven en particulieren was dit jaar weer

hartverwarmend!  Hierdoor konden we inwoners in de gemeente Achtkarspelen van voedselhulp

voorzien. 

Het aantal mensen dat regelmatig honger heeft en onvoldoende in staat is eten te kopen, is groter

dan de groep die de voedselbank nu helpt. Dat is landelijk aan de orde maar ook binnen de

gemeente Achtkarspelen. In april 2021 is Voedselbanken Nederland gestart met de campagne “Niks

om je voor te schamen”. Als Covid-19 ons iets heeft laten zien dan is het dat tegenslag iedereen kan

treffen. In 2022 zal VBA nadrukkelijk de aandacht richten op mensen in Achtkarspelen die om welke

reden dan ook hulp van haar kan gebruiken want “Tegenslag kan iedereen overkomen”.

Op 21 januari 2009 is de Voedselbank Achtkarspelen opgericht. Tijdens de zeer gezellige

vrijwilligersbijeenkomst van 28 augustus is aandacht besteed aan het 12,5-jarig jubileum.

In dit jaarverslag wordt de gang van zaken beschreven met betrekking tot de VBA. Medio 2021 is

een begin gemaakt met de verdere professionalisering van de voedselbank en is een eerste aanzet

gegeven voor de verbetering van onderlinge samenhang in de driehoek bestuur, beleid en

organisatie. Dit komt als rode draad in het verslag tot uitdrukking en werkt door in het jaarplan 2022.

We gaan ervan uit dat in 2022 de maatschappij koers kan zetten naar het ‘nieuwe normaal’ in een

post-Corona tijdperk. Het bestuur wenst u dat allen toe. 

We wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur,

Engbert van Esch

Voorzitter

VOORWOORD
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DE ORGANISATIE
De Stichting Voedselbank Achtkarspelen is lid

van de “Vereniging Voedselbanken Nederland”.

De werkzaamheden worden uitsluitend verricht

door vrijwilligers, zij ontvangen geen

vergoeding.

1.1 Vereniging Voedselbanken Nederland
De vereniging bestaat uit ca. 170 aangesloten

lokale voedselbanken. In Houten is het

Voedselbank Servicecentrum gevestigd.

Expertteams van vrijwilligers ondersteunen de

aangesloten voedselbanken, de

distributiecentra en het bestuur van de

landelijke organisatie.

Het aantal vrijwilligers met gespecialiseerde

kennis neemt nog steeds toe. Een

calamiteitenfonds biedt de mogelijkheden voor

alle voedselbanken om daarop een beroep te

doen. 

Periodiek worden bulletins als “MEEdeler” en

“Nieuwsflits” verstuurd aan alle voedselbanken.

Jaarlijks worden er twee Algemene Leden

Vergaderingen (ALV) gehouden resp. in het

voor- en najaar. De voorzitter VBA

vertegenwoordigt de belangen in de ALV.

1.2 Regionaal Overleg Platform
Met alle voedselbanken uit de provincie

Friesland wordt vier keer per jaar overleg

gevoerd, hierbij was steeds de voorzitter van

VBA aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten

werden alle relevante zaken besproken met

betrekking tot het Regionaal Distributiecentrum

(RDC) Voedselbanken Friesland.

Tussen het RDC en VBA is een

samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor

de wekelijkse levering van voedsel uit de

landelijke voedselketen.
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Engbert van Esch – voorzitter

Edwin van Hielkema – secretaris

Tjeerd Dijkema – penningmeester

Jappie Dijkstra – fondsen- en voedselwerving

Klaas Antuma – algemene zaken

1.3 Bestuur Stichting Voedselbank Achtkarspelen
Per 31 december 2021 zag het bestuur er als volgt uit:

Op 1 maart 2021 werd afscheid genomen van de

voorzitter/grondlegger van Voedselbank Achtkarspelen Sytze van der

Velde. Dit gebeurde tijdens de personeelsbijeenkomst ter gelegenheid

van het 12,5-jarig bestaan van de VBA.

Eind 2021 werd afscheid genomen van Tom van der Veen als

bestuurslid met de portefeuille screening. Tom blijft beschikbaar voor

incidentele opdrachten. In die periode heeft Edwin van Hielkema zijn

portefeuille voedselmagazijn en -veiligheid teruggegeven.

Deze vacatures worden tijdelijk binnen het bestuur waargenomen.

Ook in de ondersteuning van het bestuur zijn er veranderingen, zo is

Elianne Koopmans bereid gevonden de functie van staffunctionaris

Personeel en Organisatie op zich te nemen.

Het bestuur van VBA streeft ernaar vanaf 2022 de vertegenwoordiging

van inwoners uit het noordelijke gedeelte van de gemeente te

vergroten. Dit geldt ook voor het aandeel vrouwen en jonge mensen.

1.4 Regionaal voorzittersoverleg
Periodiek vindt er overleg plaats met de voorzitters van collega-

voedselbanken van Tytsjerksterdiel, Kollumerland en het

Westerkwartier. Het doel van dit overleg is onderlinge afstemming en

ondersteuning.
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CLIËNTEN
De hulp van de voedselbank is bedoeld om

gezinnen een steuntje in de rug te geven. De

verstrekking van levensmiddelen is bedoeld als

aanvulling op het voedsel dat cliënten zelf

kopen. 

Bij de acceptatie als cliënt wordt uitgegaan van

vastgestelde normbedragen voor het

besteedbaar inkomen, het inkomen dat

mensen maandelijks overhouden voor voeding

en kleding etc. Om in aanmerking te komen

voor de verstrekking van levensmiddelen moet

het besteedbaar inkomen per huishouden

onder de normbedragen liggen.

2.1 Aanmeldingen
In de gemeente Achtkarspelen konden

inwoners voor ondersteuning door VBA zelf

een aanvraag indienen of via verschillende

maatschappelijke organisaties, zoals

bijvoorbeeld de gemeentelijke Schuld-

hulpverlening en het gebiedsteam.

2.2 Cliëntenbestand
Het aantal cliënten verandert wekelijks als

gevolg van de komst van nieuwe cliënten en

door de beëindiging van de ondersteuning van

cliënten als gevolg van inkomenswijzigingen,

vermindering van schulden dan wel verhuizing

buiten de gemeente.

7



Covid-19 heeft ons laten zien dat tegenslag iedereen kan treffen. Van

jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende en

bestaande ondernemers. De reden dat mensen aankloppen voor steun

bij de VBA zijn vaak ontslag, faillissementen, ziekte, scheidingen dan wel

een combinatie van deze factoren. Hierin zijn ook mensen begrepen die

lang moeten wachten op een reguliere uitkering en vluchtelingen met een

verblijfstatus.

Medio 2021 werd een aanzienlijke daling van het aantal cliënten

waargenomen die in het 2e halfjaar volledig werd gecompenseerd door

het aantal nieuwe aanvragen. Het aantal cliënten is in 2021 toegenomen

met ca. 33%, opvallend hierbij was de stijging van het aantal kinderen

met ca. 32 %. Verder valt op de toename van het aantal grotere gezinnen

en de toename van het aantal aanvragers in de leeftijdscategorie 30-50

jaar met een relatief kortere periode van gebruik van het voedselpakket.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijft het aantal huishoudens in

de gemeente Achtkarspelen fors achter. Landelijk zijn er 8 miljoen

huishoudens, waarvan 0,5% gebruik maakt van een voedselpakket. In

Achtkarspelen is sprake van 0,2% gebruik. Gerekend naar landelijke

maatstaven blijft het aantal huishoudens in zorg met ca. 35 huishoudens

achter ofwel met 124 personen. In 2021 is een plan van aanpak

ontwikkeld om in 2022 haar naamsbekendheid (w.o. gebruik social

media) te vergroten, de cliëntvriendelijkheid van haar website te

verbeteren en hernieuwde contacten te gaan leggen met diverse

maatschappelijke organisaties. 

VBA is in 2021 gestart met de discussie over de invoering van het

gastvrijheidsconcept. De gedachte hierachter is dat VBA meer wil zijn

dan een wekelijks uitdeelloket voor de verstrekking van

voedselpakketten. Als VBA meer weet van een cliënt en diens

gezinsleven, anders dan diens financiële situatie, dan kan zij ook beter

bijdragen aan het zoeken van (structurele) oplossingen voor die cliënt

door samen te werken met andere hulpverleners of

hulpverleningsinstanties. Dit thema zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

TEGENSLAG KAN IEDEREEN OVERKOMEN
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 BEELD VAN HET CLIËNTENBESTAND 

31-12-2021 31-12-2020
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Leeftijd 30-<50 jaar 

Leeftijd 50- < 60 jaar 

Leeftijd > 60 jaar 

Op 31-12-2021 maakten 85 personen gebruik van VBA. Op dezelfde

dag, een jaar eerder in 2020, waren dit 64 personen. Wat opvalt is 

 dat veel gezinnen worden geholpen met voedselpakketten. Maar

liefst 43 kinderen, jonger dan 18 jaar, werden in 2021 gesteund. In

2020 waren het er 32.  

Verdeling samenstelling huishouden

Leeftijd per aanvrager
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BEELD VAN HET CLIËNTENBESTAND 

31-12-2021 31-12-2020
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6 tot 12 maanden 

12 tot 24 maanden 

12 tot 36 maanden 

meer dan 36 maanden 

31-12-2021 31-12-2020

0 1 2 3 4 5

schuld tot € 1.000 
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schuld groter dan € 5.000 

Gemiddelde duur gebruik VBA

Doorverwijzingen cliënten met schulden naar hulpverlening
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VRIJWILLIGERS

Coördinatie voedseluitgifte: Anke van der

Veen, Freerkje van der Veen en Tjitske van

der Wal. Luts Wijma was tijdelijk aan dit

team toegevoegd na het vertrek van Feya

van der Velde en heeft zich inmiddels

gevoegd bij het team intake/screening.

 Coördinatie voedselinzameling/transport:

Ulbe van Diggelen

Coördinatie intake/screening: Evert Borger,

hij heeft de portefeuille overgenomen van

Karla van Leersum.

De onderlinge uitwisseling van informatie over

de uitvoering van het werk van VBA vindt

plaats in het “team VBA”. Het gaat hierbij om

de aansturing van werkzaamheden m.b.t.

cliënten, de intake, de voedselinzameling/

logistiek en de voedselverstrekking. Dit team

bestaat per 31 december 2021 uit:

 3.1 Vrijwilligers
De groep vrijwilligers bestond uit

bestuursleden, de leden van het team VBA en

andere vrijwilligers met andere, specifieke

taken op het gebied van: intake/screening,

transport, opslag en magazijn, inpakken,

schoonmaak, website en klussen.

Aan het eind van 2021 waren er 41 vrijwilligers

actief voor VBA. Dit aantal was toereikend om

alle werkzaamheden uit te voeren. Per 31

december 2021 was er sprake van een

reservelijst met vrijwilligers als invalkrachten

voor het opvangen van de toename van de

zorgvraag dan wel voor het opvangen bij ziekte

en vakantie.
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Op 28 augustus 2021 werd een zeer gezellige

vrijwilligersavond gehouden. Tijdens deze

avond werd stilgestaan bij het 12,5-jarig

jubileum en afscheid genomen van grondlegger

en oud-voorzitter Sytze van der Velde en ook

zijn echtgenote Feya als coördinator. Met een

barbecue en een bingo werd de avond

afgesloten.

Het bestuur heeft verder besloten in het voor-

en najaar vrijwilligersavonden te organiseren

om plannen voor te leggen aan en te evalueren

met de vrijwilligers. De geplande bijeenkomst

najaar 2021 kon geen doorgang vinden i.v.m.

de lockdown maatregelen als gevolg van de

pandemie. Hopelijk kan in het voorjaar 2022

weer sprake zijn van een vervolg hierop.

Onderwijl werden de vrijwilligers via

nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkeling

binnen VBA. Besloten is dat er per twee

maanden een nieuwsbrief wordt gestuurd naar

alle vrijwilligers.

3.2  Vrijwilligersbeleid
VBA heeft in 2021 een visie op

vrijwilligersbeleid ontwikkeld onder het motto

“Samen sterk, samen voor elkaar”. Dit beleid

behandelt de planperiode 2021-2024. Hierin

wordt aandacht besteed aan de vrijwilligers-

activiteiten, de betekenis van vrijwilligerswerk,

de voorwaarden en condities en het vinden en

binden van vrijwilligers. In 2022 zal een nieuwe

vrijwilligersovereenkomst worden ingevoerd

met daarin ook opgenomen de gedragscode.

Daarnaast zal een scholing- en

trainingsaanbod voor de verschillende functies

worden gedaan. 

Bijzondere aandacht is in 2022 vereist voor de

arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten. In

2021 is vastgesteld dat in 2022 een risico-

inventarisatie moet worden uitgevoerd zodat er zicht

komt op noodzakelijk door te voeren veranderingen/

verbeteringen van de werkprocessen. In 2022 zal

een brandveiligheidsscan worden uitgevoerd door

een docent van het Voortgezet Onderwijs

Surhuisterveen.

In 2021 zijn er op het gebied van de veiligheid geen

bijzonderheden te vermelden. Er zijn geen

ongevallen geweest en er waren geen vrijwilligers

die door de werkzaamheden gezondheidsschade

hebben opgelopen.

3.3 Scholing en bijscholing
VBA zal in 2022 een nieuw beleid op het gebied van

scholing en bijscholing ontwikkelen voor haar

vrijwilligers. Hierbij zal zowel gebruik worden

gemaakt van het bestaande e-learning aanbod van

de Voedselbank Academie alsook lokale

opleidingsinstituten. 

3.4 Maatschappelijke stage
Scholen mogen zelf bepalen of zij hun leerlingen

een maatschappelijke stage aanbieden. VBA is in

gesprek met een aantal lokale opleidingsinstituten

om maatschappelijke stageplaatsen aan te bieden.

Hierbij doen scholieren onbetaald vrijwilligerswerk

om kennis te maken met het dragen van

verantwoordelijkheid voor maatschappelijke

belangen, waaronder de voedselbank. Het doel

hierbij is tweeledig; de scholier maakt kennis met

maatschappelijke belangen en VBA laat jonge

mensen kennis maken met het werk van de

voedselbank en hoopt daarmee een

vrijwilligersrelatie te borgen.
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INTERNE ORGANISATIE
4.1 Intake en screening
De aanmelding door de potentiële cliënt

voor het aanvragen van een

voedselpakket komt veelal binnen via het

contactformulier op de website of via

telefonisch contact. Daar vindt door de

coördinator screening een eerste intake

plaats. Hierbij wordt vastgesteld of de

persoon of het huishouden in aanmerking

komt voor een voedselpakket. De door

Voedselbanken Nederland opgestelde

normbedragen worden gebruikt voor het

toetsen van het besteedbaar inkomen.

Afhankelijk van de uitkomst wordt aan de

cliënt voorlopig een voedselpakket

toegekend en wordt de cliënt

overgedragen aan het team screeners

voor periodieke toetsing.

4.2 Locatie 
Zoom 22E te Surhuisterveen

Het bedrijfspand wordt gehuurd en daar vinden alle

bedrijfsactiviteiten plaats: van ontvangst van voedsel,

de kwaliteitsbeoordeling, de voorraadbewaking en de

uitdeling van voedsel. De meeste activiteiten vinden

plaats op woensdag (ontvangst) en donderdag

(uitdeling).

4.3 Transport
VBA beschikt over een eigen koelauto voor het

wekelijks ophalen van voedsel van het Regionaal

Distributie Centrum te Drachten en van het lokale

bedrijfsleven. Het team van chauffeurs staat onder

leiding van een coördinator. In 2022 zal een SWOT-

analyse op de instandhouding van de koelauto

worden uitgevoerd.
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4.4 Magazijn
Het magazijn bestaat uit een opslagplaats

voor de houdbare producten en een koel- en

vriescapaciteit. Hier wordt goed de

houdbaarheidsdatum en soort product

bewaakt van het voedsel dat niet direct na

binnenkomst onmiddellijk moet worden

uitgegeven. De koelcapaciteit is 14.000

liter(koelcel)  en de vriescapaciteit 3.300 liter

(3 vrieskasten en 6 vrieskisten).

4.5 Voedselverstrekking
VBA verstrekt aan drie doelgroepen

voedselpakketten te weten de alleenstaanden

(pakket A) de kleine gezinnen met maximaal

twee kinderen (pakket B) en de grote

gezinnen met meer dan twee kinderen

(pakket C). Deze doelgroepen krijgen eens

per twee weken een voedselpakket,

voldoende voor minimaal 3 dagen van

voldoende eten. De pakketten worden op

uitnodiging individueel uitgedeeld op

donderdagmiddag vanaf 13.00 uur. In 2022

zal een proef worden gedaan met het openen

van een uitdeelpost in Buitenpost.

4.6 Stuurinformatie
In 2021 lag het accent op de sturing van de

organisatie bij de toepassing van de  financiële

parameters. Deze informatie werd per kwartaal

besproken. In 2022 zal de stuurinformatie verder

worden geprofessionaliseerd in de vorm van een

Business Balanced Scorecard-rapportage. Deze

BBSC-rapportage zal worden ingericht in de

kwadranten Cliënt, Vrijwilligers, Interne organisatie

en Financiën. Per kwadrant worden kritische

prestatie-indicatoren opgenomen voor de

ondersteuning van beleid en de sturing en bijsturing

hiervan door het bestuur.

4.7 Overige werkzaamheden
Het wekelijks schoonhouden van het pand, het

opstellen van tafels en kratten voorafgaande aan de

verschillende werkzaamheden wordt door de

vrijwilligers gedaan.

Het onderhoud aan het pand en de installaties is

een taak van het bestuurslid algemene zaken.
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VOEDSELINZAMELING
Voor de inzameling van voedsel wordt gebruik

gemaakt van overtollig voedsel uit de landelijke

en lokale voedselketen. Op landelijk niveau zijn

tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Visserij en een aantal marktpartijen, samen

vormend de Alliantie Verduurzaming Voedsel,

afspraken gemaakt over het terugdringen van

voedselverspilling naar 50% in 2030 ten

opzichte van 2015. Het gevolg van de

gemaakte afspraken is dat winkelketens

scherper inkopen waardoor er minder voedsel

uit de keten beschikbaar komt voor de

voedselbank. Dit wordt mede veroorzaakt door

initiatieven als Too Good To Go, die in 3 jaar

tijd in Nederland ruim 1800 supermarkten aan

zich heeft weten te binden. Vanuit de hele linie

van zelfstandige ondernemers en filialen van

grootwinkelketens. VBA zag dit al in 2021

doordat minder vlees en zuivelproducten uit de

voedselketen voor haar cliënten beschikbaar

kwam. VBA zal hierop anticiperen in 2022 door

zowel volume als kwaliteit van producten in het

voedselpakket te borgen door bijvoorbeeld het

inkopen van producten.

5.1 Regionaal Distributie Centrum Drachten (RDC)
Wekelijks wordt het voedsel opgehaald bij het RDC.

De hoeveelheid van de verschillende artikelen was

gebaseerd op het aantal cliënten van VBA. De

samenstelling van het voedselpakket wisselde zo nu

en dan sterk en was afhankelijk van het aanbod van

het landelijk aanbod van bedrijven die voedsel

leverden. In algemene zin moet worden

geconstateerd dat het aantal producten dat geleverd

werd vanuit de RDC niet toereikend was om een

redelijk voedselpakket samen te stellen. VBA stelt

zich op het standpunt dat de producten uit de Schijf

van Vijf voldoende aanwezig moet zijn. Helaas is dat

voor vlees en zuivelproducten vaak niet het geval.

Het aanbod van voedsel van het RDC bestond veelal

uit AGF-producten en in mindere mate uit zuivel- en

bakkersproducten. De AGF-producten worden na

ontvangst direct in de voedselpakketten verwerkt. 
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5.2 Lokale leveranciers
VBA heeft een lokaal netwerk van

leveranciers ontwikkeld voor een redelijke

aanvulling op het beschikbare voedsel. Hierbij

wordt ook nadrukkelijk contacten

onderhouden met supermarkten en bakkers.

Daarnaast zorgden ook instellingen en

particulieren voor aanvoer van voedsel. Veel

steun werd ook gekregen van kerken, scholen

en businessclubs. 

Onze sponsors zijn: Jumbo, Albert Heijn, Aldi,

Bakkerij Van der Bij, Drukkerij Mulder,

Poelman Auto’s, HEMA en Bijzonder &

Genieten te Surhuisterveen, Coöp te

Buitenpost en de Spar te Drogeham.

5.3 Kwaliteitsverbetering
Voor de verdere verbetering van het

voedselpakket wordt nauw samengewerkt

met de GGD Fryslân en het project ‘Moai

Sûn’. Uit onderzoek van de GGD is gebleken

dat 60% van de inwoners van de gemeente

Achtkarspelen kampt met overgewicht. VBA

wil haar steentje in dit project bijdragen door

meer aandacht te besteden aan de kwaliteit

van het voedselpakket en daarbij vooral

rekening houden met het grote aantal

kinderen dat VBA in zorg heeft. In het 1e

kwartaal 2022 zal onderzoek worden gedaan

naar de kwalitatieve en kwantitatieve inhoud

van het voedselpakket. 

Op basis hiervan zal standaardisatie van de

inhoud van voedselpakketten worden ingevoerd.

Bij onvoldoende aanbod van gezonde producten

overweegt VBA in 2022 over te gaan tot het -

gedeeltelijk- zelf inkopen van deze producten. 

5.4 Voedselveiligheid
Houdbaarheid

Bij VBA wordt goed gelet op de houdbaarheid van

de producten. Hiervoor gelden er strenge regels

van de Voedsel & Waren Autoriteit. Hygiëne is

daarbij zeer belangrijk.

Verder wordt er goed gelet op de bewaking van de

temperatuur en de houdbaarheidstermijnen van

producten.

Klachten en bijzondere omstandigheden zoals

defecten, storingen, ongedierte zoals muizen,

uitbraak van infectieziekte onder vrijwilligers of

ontvangst van producten die niet aan de eisen

voldoen worden geregistreerd. Deze situaties

hebben zich in 2021 niet voorgedaan dan wel zijn

interventiemaatregelen getroffen.

16



Externe audit

Op de naleving van de normen en al onze

maatregelen om het proces zo goed mogelijk te

laten verlopen wordt ook toegezien door

externe inspecteur SENSZ. Deze komt elk jaar

onaangekondigd langs om VBA te beoordelen

aan de hand van 8 bedrijfsactiviteiten. In 2021

waren er opmerkingen over temperatuur- en

voorraadbeheer welke hebben geleid tot een

aantal procesverbeteringen. De gemiddelde

auditscore was ruim voldoende.

In 2022 zal het auditen van de

voedselveiligheid worden geïntegreerd in de

reguliere bedrijfsvoering. Periodiek zullen

onaangekondigd interne audits worden

uitgevoerd, waarvan de organisatie en

werkwijze zal aansluiten bij de auditcriteria van

SENSZ.

Voorzieningen

VBA is gehouden voorzieningen te treffen die ertoe

moeten leiden dat voor de koel- en vriesproducten

een gesloten koelketen ontstaat. Dit houdt in dat

tussen aflevering van voedsel in bijvoorbeeld

Drachten, via het transport naar de locatie Zoom te

Surhuisterveen, tot aan de verstrekking aan de cliënt,

het versproduct nooit boven de 4 tot 7 graden komt

en diepvriesproducten niet warmer dan -18 graden.

Hiervoor hanteert VBA een sluitende administratie.

VBA heeft het certificaat A van de Voedsel- en Waren

Autoriteit met betrekking tot de hygiënerichtlijnen

(HACCP-verplichtingen).
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ANDERE DIENSTEN
De dienstverlening aan cliënten gaat verder

dan het verstrekken van voedselpakketten.

Incidenteel worden ook non-food producten

uitgedeeld. Daarnaast is VBA betrokken

geweest bij een aantal initiatieven. Het beeld

over 2021 is als volgt:

Menstruatie-armoede

VBA heeft zich via de Gemeente

Achtkarspelen in 2021 aangemeld voor het

project Menstruatie-armoede. Dit wordt

gefinancierd door het Armoedefonds.

 

Stichting Jarige Job

VBA ondersteunt deze stichting omdat in

Nederland ieder jaar weer kinderen niet hun

verjaardag kunnen vieren omdat er thuis geen

geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze

kinderen door het geven van een verjaardag

box t.w.v. € 35,-. Hierin zit alles wat nodig is

voor een echte verjaardag, zowel thuis als op

school.

Kinderkleding “Om ‘e Nocht”

In het Generatiehuis te Gerkesklooster wordt gratis

kinderkleding uit gegeven. Hiervan wordt door de

cliënten van VBA veel gebruik gemaakt.

Bijzondere acties

In samenwerking met twee ondernemers uit Kollum

en Buitenpost konden de cliënten van de VBA een

dagje naar Attractiepark Hellendoorn. Op uitnodiging

van Haarsalon Linda uit Harkema konden alle VBA-

cliënten zich voor de feestdagen gratis laten knippen

en verzorgen. Hartverwarmende initiatieven!
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2021 2020

Exploitatierekening 2021 in € in €

Baten

Giften 15.721 21.455

Subsidie Gemeente Achtkarspelen 8.000 8.400

Bijdrage Voedselbanken Nederland 3.250 3.770

Overige bijdragen/opbrengsten 1.755 2.123

Totale baten 28.726 35.748

Lasten

Kosten vrijwilligers 1.708 248

Kosten voedselpakketten 684 1.525

Huisvestingskosten 8.755 8.184

Transportkosten 4.927 5.145

Overige kosten 1.852 2.428

Totale lasten 17.926 17.530

Resultaat 10.800 18.218

Toelichting

De ontvangen giften zijn als volgt te verdelen:

Diaconale giften 8.455 11.515

Particuliere giften 4.568 4.538

Giften van bedrijven/verenigingen 2.898 5.402

Het behaalde resultaat 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Balans per 31 december 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA in € in €

Liquide middelen 68.652 59.514

Overige vorderingen 1.574 171

Totale activa 70.226 59.685

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 30.918 19.878

Bestemmingsreserves 39.250 39.636

Overige schulden (< 1 jaar) 58 171

Totale passiva 70.226 59.685

FINANCIEEL RESULTAAT
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de noodzakelijke investeringen in

vervanging vrieskisten, verbouw kantine

en kantoor en -automatisering gericht op

invoering gastvrijheidsconcept voor

cliënten en verbetering

arbeidsomstandigheden van vrijwilligers

de inkoop van vriesproducten t.b.v. de

verbetering van de kwaliteit van

voedselpakketten op basis van de Schijf

van 5.

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene

reserve en een aantal bestemmingsreserves.

De algemene reserve is geoormerkt voor het

opvangen van toekomstige exploitatierisico’s

en op grond van de richtlijnen van

Voedselbanken Nederland gelijk aan 1,5 van

de jaarlijkse exploitatiekosten. De

achterliggende gedachte is dat VBA daarmee

nog minimaal 1,5 jaar haar activiteiten kan

vervolgen uit oogpunt van continuïteit

wanneer een belangrijk deel van de

opbrengsten zou komen te vervallen

(worstcase scenario).

De bestemmingsreserves zijn ontstaan door

de winstbestemming over de afgelopen 5 jaar

aangevuld met de extra ontvangen giften over

2020 en 2021 van ca. € 17.000 als gevolg van

de Coronapandemie. De oorspronkelijke

bestemmingsreserves zullen in 2022 worden

aangewend voor: 

Daarnaast wordt bestemmingsreserve RDC

gevormd ter dekking van toekomstige exploitatie-

tekorten van het Regionaal Distributie Centrum te

Drachten. Dit is een contractuele verplichting

voortvloeiende uit de afspraken met

Voedselbanken Nederland.

Sinds de coronacrisis was zowel in Achtkarspelen

als landelijk sprake van enorme vrijgevigheid.

Ook andere doelen kregen meer geld. Aan het

begin van de Coronaperiode ontstond de vrees

dat door de maatregelen voedselbanken niet

zouden kunnen functioneren en dat daardoor veel

mensen zonder eten zouden komen te zitten. Als

de vaccinaties goed verlopen en de pandemie ten

einde is dan kan VBA besluiten geld terug te

geven, maar we kunnen het de komende

anderhalf jaar ook gebruiken voor de inkoop van

producten uit de Schijf van 5 indien en voorzover

dat niet of minder wordt aangeboden uit de

voedselketen. Vooralsnog is besloten de extra

ontvangen giften aan te wenden als

bestemmingsreserve voor de inkoop van vlees-

en zuivelproducten. In 2022 zal een

meerjarenbegroting met -liquiditeitsprognose

worden opgesteld met daarin opgenomen de

verdere vertaling van voorgenomen beleid.
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ONDERSTEUNING
De bijdrage van de Gemeente

Achtkarspelen in de huur- en

energiekosten van de locatie

Zoom 22e te Surhuisterveen was,

zoals ieder jaar, onmisbaar. VBA

is zeer content met deze

tegemoetkoming. Voor de dekking

van alle andere kosten werd een

beroep gedaan op particulieren,

organisaties en

bedrijven/instellingen. 

De waardering voor VBA bleek uit de bereidheid van

bedrijven, ZZP’ers, instellingen en particulieren om

het werk van VBA te steunen. Velen hadden het in

2021 zwaar door gezondheidsproblemen of

economische problemen als gevolg van de pandemie. 

Desondanks was er de steun voor het werk van de

VBA en dat wordt door alle vrijwilligers als

hartverwarmend ervaren. Mede namens hen: Dank

daarvoor!
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JAARPLAN 2022
In dit jaarverslag komt als rode draad

tot uitdrukking dat VBA sinds medio

2021 in transitie is. Dit is nodig omdat

de wereld om ons heen verandert.

Met het project “Cliënten vinden”

zetten we in op de verbetering van

naamsbekendheid en het vinden van

cliënten die mogelijk wel een beroep

kunnen doen op een voedselpakket

van VBA maar om welke reden dan

ook VBA nog niet weten te vinden of

andersom geredeneerd dat VBA hen

nog niet heeft kunnen vinden.  In

2022 zullen we alle zeilen bijzetten

om degenen die ons nodig zijn te

kunnen helpen. 

De contacten met de beleidsambtenaar mevrouw

Nynke Talstra en het College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente Achtkarspelen, maar

ook met maatschappelijke partners zullen, in het

kader van armoedebestrijding in de gemeente

Achtkarspelen, indien nodig worden geïntensiveerd.

Middels het project “Huis op Orde” implementeren we

in onze organisatie een aantal verbeterstappen en

zorgen we ervoor dat VBA medio 2022 waar mogelijk

nog beter functioneert als een effectieve organisatie

met efficiënte processen. We mobiliseren mensen en

werken samen aan een stabiel draaiende organisatie

die nog beter is voorbereid op haar toekomstige

taken door een goede dienstverlening aan haar

cliënten. 
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