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 Distributiecentrum VBN, regio Groningen  Ulgersmawweg 57 Groningen                                                        

 

 
 
In memoriam 
Nog maar 48 jaar oud was Luc Sijtsma toen hij na het overlijden van zijn moeder er niet meer bovenop 

kwam en is overleden. Luc is jarenlang chauffeur geweest bij de Voedselbank stad Groningen en vanaf 

de oprichting van het RDC, ook reed voor het RDC Groningen. Chauffeur zijn was zijn lust en zijn leven 

en hij was altijd volop bereid te werken voor zijn medemens. Wij zullen hem node missen en wensen 

zijn familie alle sterkte toe die nodig is om dit verlies te verwerken. 
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2019 WAS EEN JAAR OP JACHT NAAR VOEDSEL!  
Het jaar 2019 was voor ons distributiecentrum vooral een jaar van inzet om meer voedsel bijeen te 
brengen omdat enkele bij ons aangesloten Voedsellbanken structuele tekorten aan voedsel hadden. 
In het ene werkgebied is nu eenmaal meer te halen dan in het andere. De meeste Voedselbanken 
vertoonden bovendien een groei in het aantal huishoudens dat is aangewezen op hulp van een 
Voedselbank. Bij enkelen was die groei zelfs fors. Het bestuur van het RDC Groningen heeft zich 
daarom vooral erop gericht om meer voedsel binnen te halen. Zo werd het voedsel en het non food 
dat wekelijks opgehaald kan worden van het distributiecenturm van Lidl in Heerenveen overgenomen 
van het RDC Drenthe+. Werd er in samenwerking met het RDC Friesland en Meppel meer groente en 
fruit gehaald van de Stichting Manna in Alkmaar. Er werd een overeenkomst gesloten met  de 
Voedselbrigade van VBN om eens per veertien dagen een groente- en fruittransport te realiseren 
vanuit het Westland (Poeldijk). Met VBN werd overleg gevoerd om  tijdelijk het percentage dat ons 
toekomt te verhogen en dat gebeurde dan ook. Ook werd in 2019 gestart om de mogelijkheden te 
onderzoeken een efficiënte transportlijn van midden en zuid naar noord te openen, waardoor er meer 
voedel naar ons toe kan komen. VBN heeft hiervoor een flink geldbedrag gereserveerd. Mede op ons 
verzoek werd de jaarlijkse bijdrage aan de distributiecentra verdubbeld ingaande 2020. De vier tuinen 
leverden weer veel producten op, die verdeeld konden worden. 
Er is een stevige lobby gevoerd bij de provincie Groningen om in het kader van duurzaamheid en het 
nog beter tegen gaan van  verspilling. Dat resulteerde dat er in het najaar van 2019 een eenmalig 
geldbedrag van € 40.000 vrijviel bestemd voor de vier tuinen en voor de Voedselbanken. Een aantal 
politieke partijen die provinciaal actief zijn, heeft een bezoek gebracht aan het RDC Groningen. Ook 
gedeputeerde Tjeerd van Dekken is tweemaal bij ons geweest om over het armoedevraagstuk te 
praten. Of de provincie structureel de Voedselbanken zal gaan ondersteunen is nu wel zeker, maar nog 
niet voor welk bedrag. 
Het voedselregistratiesysteem My Factory is in 2019 nadrukkelijk aan de orde geweest. Wj zien nog 
steeds niet de voordelen hiervan. Wel weten we dat de invoering van producten heel veel tijd zal gaan 
kosten. De grotere levenranciers zoals Unilever, Pepsi en AH stellen aan ons steeds hogere eisen in 
verband met de voedselveiligheid. Medio juli 2020 zullen we naar verwachting een pilot gaan draaien, 
maar stellen we tegelijkertijd ook een oook paar eisen aan het systeem, zoals de automatische 
verdeling naar de aangesloten Voedselbanken en een beheerssysteem op de emballage.  
In het algemeen kan worden gesteld dat het voedselaanbod in 2019 in volume weer is toegenomen en 
dat de aangesloten Voedselbanken tevreden waren over ons aanbod.  
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EEN BLIK VOORUIT 

Wat zijn onze plannen voor 2020? 

• Het ontwikkelen van een efficiënt vervoerssyteem Zuid-Midden naar Noord-Nederland; 

• Het stimuleren om een vijfde voedseltuin te realiseren (met veel glas); 

• De invoering van My Factory; 

• Het realiseren van een structurele financiële bijdrage van de provincie Groningen; 

• Een nog betere aansluiting van Voedselbanken op het voedselaanbod; 

• De muizen buiten de deur houden; 

• Nieuwe wegen zoeken als supermarkten  minder afleveren; 

• De werkvloer verduurzamen met een nieuwe slijtlaag; 

• Een deel van de parkeerplaats verharden; 

• Het aantal zonnepanelen uitbreiden van 100 naar 150; 

• Bezoeken aan andere RDC’s om nieuwe ideeën op te doen. 
 
Het ROP is bijeen geweest voor de ALV’s in 2019 en er is een afzonderlijke sessie gehouden over 
vraagstukken die de Voedselbanken bezig houden. Vaak was er ook een vertegenwoordiger van VBN 
bij aanwezig. De voorzitter en de penningmeester  van het RDC Groningen namen deel aan 
bijeenkomsten met andere RDC-besturen en VBN. Deze bijeenkomsten vonden in Houten plaats. 
Aan het einde van 2019 werd de Stichting Noordelijke Voedselbanken opgeheven.  
 
Het toenmalige dagelijks bestuur heeft een zorgvuldig beheer gevoerd over dit distributiecentrum. Dat 
leidde er toe dat er grote financiële reserves zijn achtergelaten die zijn verdeeld over de de RDC’s 
Drenthe+, Friesland en Groningen. Hierdoor konden wij een mooie buiffer vormen om tegenvallers op 
te vangen en  te voorkomen dat de aangesloten Voedselbanken financieel zouden moeten bijdragen 
aan de kosten van het RDC Groningen. Met een verdubbeling van de toelage van VBN hopen wij dat 
zo te kunnen houden. Zorgpunt blijven de steeds maar stijgende kosten van transport.  
 
Het bestuur bedankt al haar medewerkers die zes dagen in de week ons hebbben geholpen om voedsel 
en non food binnen te halen, op te slaan en uit te geven. Onze beide bedrijfsleiders Hendrikus Beck en 
Fokje Kooistra hebben de uitvoering van ons distributiecentrum steeds in goede banen geleid en ons 
vertegenwoordigd in het landelijk overleg met andere bedrijfsleiders van de RDC’s en hopen op 
dezelfde voet verder te gaan in 2020! 

 

     
     
 
 
Ulfert J Molenhuis Jan F Huizinga      Jack Koops     Fokje Kooistra  Hendrikus Beck 
Voorzitter  penningmeester    secretaris     bedrijfsleider                bedrijfsleider 
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Impressie van de dagelijkse werkzaamheden van het Regionaal Distributie 
Centrum Groningen: 
          

   
 
 Dagelijk komen de aangesloten voedselbanken langs om voorraad te halen. 
       

   
 
 Een gevarieerd aanbod op basis van wat het RDC binnen krijgt. 

 

    
 
 En iedere dag worden door het RDC-team de pallets met voedsel en non-food per 
 voedselbank klaargezet, zodat er vanaf 11.00 uur gehaald kan worden. 
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Jaarrekening 2019 Regionaal Distributie Centrum Groningen 

 
 
Winst- en verliesrekening per 31-12-2019  
 

 
     2019_________  ________2018 _______ 

    €  €  €  € 
 
Netto- omzet      37.745    44.500  
Inkoopwaarde van de omzet              -35.452    - 6.430 
 
Brutowinst      2.293    38.070 
Afschrijvingen                   1.573         710 
Exploitatie- en machinekosten    4.023      5.374 
Verkoopkosten      1.521         883 
Autokosten         930            -- 
Kantoorkosten      5.658      4.072 
Algemene kosten     6.312      3.260 
 
Som der bedrijfslasten               20.017                  14.299  
 
Bedrijfsresultaat                                                    - 17.724     23.771 
 
Rentelasten en soortgelijke kosten          -191           -82   
 
Resultaat uit bedrijfsuitoefening            -17.915     23.689 
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Balans per 31-12-2019 
 

     2019_________  ________2018 _______ 

         €     €      €                € 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Inventarissen      6.035                 6.410             
 

Vlottende activa 

Liquide middelen              109.927              60.939          
                115.962              67.349
  

Passiva     
     2019_________  ________2018 _______ 

         €     €      €      € 
Kapitaal 
Eigen kapitaal                 45.774             63.689 
 

Kortlopende schulden  
Overige schulden en overlopende passiva             70.188             _3.660
                115.962             67.349 
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Regionaal Distributie Centrum Groningen 
Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019 
 
      2019_________  _____2018_______ 

           €                € 
Netto omzet 
Bijdrage VB Nederland    37.745     40.000  
Vergoeding transportkosten Provincie           --       4.500 
      37.745     44.500 

Inkoopwaarde omzet 
Bijdrage transportkosten extern  21.216       3.480 
Bijdrage afschrijving transport middelen   2.818          948 
Transportkosten intern    11.418       2.002  
      35.452       6.430  

 
Afschrijvingen materiële vaste 
activa 
Inventarissen       1.573          710 

Exploitatie- en machinekosten 
Onderhoud inventaris      4.651       2.862 
Bijdrage kosten koel/vries installatie          --       1.482 
Onderhoudskosten truck           --       1.030 
        4.651       5.374 

Verkoopkosten 
Verpakkingsmateriaal      1.521          883 

 
Autokosten 
Autokosten          930          --  
   

Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden          911          543 
Telefoonkosten            706          523 
Bedrijfsverzekeringen           ---          628 
Printerkosten                               1.208          653 
Bijdrage computerkosten VBSG                  2.205                    1.450  
Computerkosten                 _____                  _ 275  
                    5.030                     4.072  

Algemene kosten 
Kosten vrijwilligers                   6.062                                     3.260 
Overige algemene kosten                _  250                ------ 
                     6.312                               3.260  
 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankkosten           191              82 
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Regionaal Distributie Centrum Groningen 
 
Toelichting op de balans 2019 
 
Vlottende activa 
 
        2019_________  _____   2018_______ 

          €       € 
 
Liquide middelen   
 
Rabobank     109.927    60.939 
 
 

Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopende activa  
 
Kortlopende schulden            ---       3.660  
Bijdrage afwikkeling DC Meppel     55.868          --- 
Provinciale bijdrage kosten Decemberactie           260          --- 
Vergoeding kleding Decemberactie voedsel-                384           --- 
bank Veendam 
Vergoeding kleding Decemberactie VBSG          591          --- 
Kosten still-reclame Decemberactie RTV Noord          155          ---  
Kosten radiospot Decemberactie RTV Noord       1.996          --- 
Nog te vergoeden opbrengst verloting motor       9.643          --- 
Nog te betalen factuur Stichting Manna        1.291          ---  
  
         70.188      3.660 
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