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1. TERUGBLIK EN VOORUITKIJKEN 
Het is voor mij alweer het achtste jaar dat ik leiding mag geven aan het voedselbankteam waar ik zo 
trots op ben in de stad Groningen. Een team dat louter bestaat uit vrijwilligers en die ook nog het 
distributiecentrum is voor de aangesloten negen Voedselbanken in onze provincie. Voor mij is dit het 
laatste jaarverslag omdat ik in de loop van dit jaar voorzitterschap in handen geef van een opvolger 
waarmee we nu in gesprek zijn. 
We hebben een uiterst bekwaam bestuur team en werken nauw samen met de beide bedrijfsleiders 
Fokje Kooistra en Hendrikus Beck. 2019 was best een bewogen jaar. Een steeds maar oplopend aantal 
cliënten deed ons besluiten tweemaal de noodklok te luiden bij het gemeentebestuur om de armoede 
vooral onder kinderen nu eens stevig aan te pakken. Het antwoord was dat de drempel naar de 
Voedselbank werd verhoogd. Een verkeerd signaal, dat we moesten repareren. Ons Tienpuntenplan 
beleefde een goed jaar. We vonden gehoor bij partijen in de Tweede Kamer en op het punt van een 
andere vorm van schuldhulpverlening de gehele gemeenteraad van Groningen ook! Ons wagenpark 
werd uitgebreid met een vierde voertuig dat enkele tonnen voedsel kan laden. Het was ook weer een 
jaar van heel veel actie. We voelen hierbij dat steeds meer Groningers betrokken raken bij het 
fenomeen armoede. Veel bedrijven, kerken, scholen, studentenverenigingen en particulieren hebben 
ons vaak geholpen. Steeds meer studenten steken hun handen op de Voedselbank uit de mouwen. Zo 
wordt armoede steeds meer iets van ons allemaal. De banden met de RIKI-stichting uit Ouderkerk aan 
de Amstel zijn nog verder verstrekt en dat koesteren we. Ons project  Stadjers Hand in Hand was 
opnieuw een succes met veel  uitstromers die op de weg naar onafhankelijk zijn gezet. In 2020 zullen 
we de parkeerplaats verder verharden en de vloeren in het gebouw aanpakken. Het ziet er naar uit dat 
in 2020 nog vijftig zonnepanelen worden bijgeplaatst, zodat deze 150 panelen ervoor zorgen dat we 
ruimschoots zelf de stroom opwekken voor de koelingen en vriezers.  
 
Ook in 2020 komt er een breed onderzoek van de RUG om de effecten van ons Tienpuntenplan te 
meten. Wij hopen dat in 2020 meer scholen maandelijks melk gaan inzamelen voor ons ontbijtproject 
en dat we als team weer veel voor onze cliënten mogen betekenen.   
 

Februari 2020 

Ulfert Molenhuis, 
Bestuursvoorzitter Voedselbank Stad Groningen 
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1.1  Missie en Visie 
 

 
 
 

Waar staan we voor? 
 

Onze missie 

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de gemeente Groningen en 

fungeren als distributiecentrum voor alle Voedselbanken in de provincie Groningen en de Voedselbank 

Noordenveld. Wij doen dat uitsluitend met vrijwilligers. 

Onze visie 
In Nederland leeft bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. De gemeente Groningen 
behoort tot de armste drie steden in Nederland. In de gemeente Groningen groeit bijna 20% van alle 
kinderen op in armoede.  
In de provincie Groningen, inclusief Noordenveld zijn ongeveer 2.800 huishoudens afhankelijk van de 
Voedselbank. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij 
helpen deze mensen door ze te voorzien van voedselpakketten.  
Om deze huishoudens voldoende eten en ook non food te geven, werken wij samen met onze 
landelijke organisatie Voedselbanken Nederland, bedrijven, instellingen, scholen, gemeenten, de 
provincie Groningen en particulieren.  
De Voedselbank stad Groningen heeft een Tienpuntenplan ontwikkeld om er actief aan bij te dragen 
om de armoede in de kern aan te pakken. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.  
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Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die 

onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.  

1.2 Onze doelen 
Wij hebben drie Hoofddoelstellingen: 
1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen; 
2. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel; 
3. Een bijdrage leveren om de armoede terug te dringen, vooral waar het gaat om het  
    grote aantal kinderen dat hier  in armoede opgroeit. 
 

1.3 Onze kernwaarden 
Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen: 
1. We werken uitsluitend met vrijwilligers; 
2. We verstrekken met voedsel dat door anderen gedoneerd wordt; 
3. We verstrekken zoveel mogelijk voedsel dat valt binnen de nieuwe schijf van vijf en 
    verdelen dit zo eerlijk mogelijk; 
4. We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers); 
5. We zijn transparant in onze verantwoording. 
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2. Onze organisatie in 2019 

2.1 Het bestuur: 

 

 
 
Ulfert Molenhuis : Voorzitter  Nettie Hoogers: Vrijwilligersbeleid 

Jan Huizinga  : Penningmeester  Jack Koops : Marketing & Communicatie,  

          Secretaris a.i. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Voedselbank. De VBSG werkt voor 
de gemeente Groningen (Haren, stad Groningen en Ten Boer) en voorziet mensen uit deze gemeente 
van voedselpakketten.  
De VBSG maakt, evenals 170 andere Voedselbanken in Nederland, deel uit van de Landelijke 
Vereniging van Voedselbanken. Driemaal per jaar is er een ALV van de landelijke organisatie. Een week 
voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering van VBN is er overleg met de acht andere 
voedselbanken in de provincie Groningen. Hier voor is in het leven geroepen het R(egionaal)O(verleg-
P(latvorm).  Een drietal ROP-bijeenkomsten hebben in 2019 plaatsgevonden. 
Op verzoek van een aantal voedselbanken in onze provincie zijn er ook ROP Thema-avonden 
georganiseerd. Deze avonden staan in het teken van uitwisselen van kennis, zowel bestuurlijk als 
operationeel, en het onderzoeken van mogelijkheden om elkaar te helpen om meer voedsel te 
verwerven. Voor deze bijeenkomsten worden dan ook door de verschillende deelnemers één of 
meerdere thema’s ingebracht. Deze bijeenkomsten hebben een informeel karakter en officiële notulen 
worden dan ook niet opgemaakt. 
Medio 2020 zullen er in de huidige bestuurssamenstelling meerdere wijzigingen plaatsvinden. Zowel 
onze voorzitter Ulfert Molenhuis als ons bestuurslid Vrijwilligerszaken Nettie Hoogers hebben te 
kennen gegeven hun bestuurstaken te willen beeindigen. De bedoeling is wel dat de opvolgers nog 
gedurende een paar maanden zo goed mogelijk ingewerkt en begeleid worden door de aftredende 
bestuursleden. 
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2.2. De bedrijfsleiding 
De VBSG heeft in meerdere opzichten een zeer succesvol jaar beleefd. De  twee bedrijfsleiders, Fokje 
Kooistra en Hendrikus Beck, zijn erin geslaagd om van het team vrijwilligers op de werkvloer een 
geolied samenwerkende groep professionals te maken die weten wat er 6 dagen in de week  moet 
gebeuren om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.  
Daarnaast geven onze bedrijfsleiders ook nog dagelijks leiding aan de vrijwilligers die verantwoordelijk 
zijn voor het Regionaal Distributie Centrum Regio Groningen. Het bestuursbesluit om VBSG en RDC 
onder één bestuur, in één pand en met één team bedrijfsleiders en vrijwilligers te laten functioneren, 
heeft prima uitgepakt. Korte communicatielijnen, gericht overleg en hierdoor snel een beslissing 
kunnen nemen hebben ervoor gezorgd dat ook het RDC Regio Groningen zich steeds meer ontwikkelt  
tot een professionele en zelfkritische organisatie waarin het leveren van voldoende voedsel van goede 
kwaliteit en het verlenen van service  aan de aangesloten voedselbanken in onze provincie topprioriteit 
heeft. 
 

     
 
      Hendrikus Beck en Fokje Kooistra 

 
2.3. Onze vrijwilligers 
Onze voedselbank-organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat zijn mensen die het hart op de 
juiste plek hebben en die niets teveel is om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zes 
dagen per week zijn ze bij ons in touw. Medio 2019 bedroeg het aantal vrijwilligers bij onze 
voedselbank ca 190. 
Vrijwilligers die de organisatie op de werkvloer leiden,vrijwilligers die als chauffeur of bijrijder op pad 
zijn om voedsel in te zamelen, vrijwilligers die zich bezig houden met de voedselcontrole en het 
sorteren van houdbare producten, vrijwilligers die koude uren in de vriescel doorbrengen om de 
producten goed op te slaan, op uiterste datum te controleren en uit te geven, vrijwilligers die 
voedselpakketten klaar maken en uitdelen, die logistiek de boel op orde houden of schoonmaak-
werkwerkzaamheden verrichten. Mensen die cliënten begeleiden bij het uitdelen en zij die de cliënten 
ontvangen met een kopje koffie of thee, onze mensen op het kantoor die anderen telefonisch te woord 
staan, of voedseldonateurs ontvangen. De vrijwilligers die geld en voedsel binnenhalen. Allemaal 
mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens in de armste stad van Nederland. 
Natuurlijk is het werk wat zij doen niet vrijblijvend. Het draagt vaardigheden en verantwoordelijkheden 
met zich mee. Bestuurslid Nettie Hoogers heeft in 2019  met alle vrijwilligers regelmatig gesprekken 
gevoerd over de dingen die ze dagelijks in de praktijk meemaken. Het levert veel bruikbare informatie 
op en nuttige tips. Zij is  voor de vrijwilligers ook de vertrouwenspersoon. 
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2.4. Organogram Voedselbank Stad Groningen 

 

   Bestuur VSBG   

      
Jack Koops  Jan Huizinga Ulfert Molenhuis Nettie Hoogers Jack Koops   
Mark.& Comm. Penningmeester Voorzitter Vrijwilligers Secretaris a.i.  

      

   Bedrijfsleiding   

         

 Fokje Kooistra   Hendrikus Beck   

      

   Coördinatoren   

      
Logistiek DC magazijn Winkel non-food administratie  

Dirk-Jan Kolstein  

Ina van der Veen, 
Monique Vromans, 
Trees Dillema, Hans 
Janssens Louise Lillipory Hans Janssens  

       
 
2.5. Werken bij de Voedselbank 
Als vrijwilligersorganisatie hebben wij constant te maken met met verloop in ons personeelsbestand. 
In alle geledingen gaan mensen om verschillende redenen weg. De meest voorkomende hiervoor zijn, 
kort samengevat: 

- Een nieuwe (betaalde) baan); 

- Fysiek ongemak waardoor het werk te zwaar wordt; 

- Verschil van mening over het te voeren beleid op de werkvloer. 
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Om de dienstverlening aan onze cliënten te kunnen blijven garanderen zijn bestuur en 
bedrijfsleiding  dagelijks druk om de personele bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief, 
op het gewenste niveau te houden.  We zijn dan ook constant bezig met het werven van 
nieuwe vrijwilligers. 
 
Naast professionele benadering , zoals via uitzendbureau’s, doen we ook een beroep op onze 
vrijwilligers om binnen zijn/haar familie- en kennissenkring ook eens te informeren of er 
belangstelling is om bij onze Voedselbank een paar uurtjes per week heel dankbaar werk te 
willen doen. 
 

  

Vrijwilligerswerk: voor jezelf, voor een 
ander,   

  maar altijd: met elkaar!           
            

  
 

           
            
            

            
            

  

Meld je bij ons aan: info@voedselbank-
groningen.nl 
Of bel: 050-3117936 van 08.30 - 12.30 uur op 
werkdagen 

                    

 
2.6. Aanmelden bij de Voedselbank 
Mensen die een beroep willen doen op onze voedselbank kunnen zich aanmelden bij diverse 
organisaties die samenwerken met de VBSG. Verder zijn er in de gemeente 13 WIJ teams actief, die 
ook een aanvraag in kunnen dienen. In 2020 hebben wij ons als doel gesteld om de aanmeldingen weer 
voor een groot deel in eigen hand te nemen, dus met eigen mensen en een eigen nieuw 
Cliëntensysteem. Medio 2020 volgt hierover meer informatie met betrekking tot startdatum, 
benodigde investeringen etcetera. 
 
Zorginstelling MARTINIZORG sponsort de VBSG door alle aanvragen te verwerken en bij goedkeuring 
een voedselpas te verstrekken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op het kantoor van de VBSG 
en er wordt nauw samengewerkt met het kantoorpersoneel van de VBSG om ook op deze wijze zo 
efficiënt mogelijk te werken.  
 

 
 

mailto:info@voedselbank-groningen.nl
mailto:info@voedselbank-groningen.nl
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Per zes maanden worden de inkomensgegevens van alle cliënten opnieuw geactualiseerd en 
gecontroleerd. Wij hanteren de landelijk vastgestelde richtlijnen als criteria. Deze normen waren in 
2019 als volgt:  
€ 225 voor een volwassene;  
€ 315 voor een echtpaar; 
€   90 per kind (jonger dan 18 jaar). 
          
Tijdens de  Algemene Leden Vergadering  van Voedselbanken Nederland  op 30 november 2019 zijn 
de normbedragen voor 2020 opnieuw vastgesteld en iets verhoogd ten opzichte van 2019: 
 
De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden (voorbeelden):  
1 persoon was € 225, wordt € 230  

2 volwassenen was € 315, wordt € 325  

1 volwassene en 1 kind was € 315, wordt € 325  

1 volwassene en 2 kinderen was € 405, wordt € 420  

2 volwassenen en 2 kinderen was € 495, wordt € 515  

1 volwassene en 3 kinderen was € 495, wordt € 515  
 
Wij gaan soepel om met de criteria en in 2020 zijn deze weer verruimd, zodat ook mensen die er net 
buiten vallen zich kunnen aanmelden bij de VBSG. Als een cliënt de eerste keer bij de Voedselbank 
komt dan krijg hij/zij een zogenaamd noodpakket van ons mee. Hierin zitten zoveel mogelijk producten 
die iemand thuis zou moeten hebben van de food en non-food afdeling.  
 
Geen pakket zonder traject.  
“Geen pakket zonder traject” moet geen voorwaarde zijn voor (eerste) acceptatie door de 
voedselbank. De hulp van de voedselbank is tijdelijk, bedoeld om een moeilijke financiële situatie te 
overbruggen. Tegen die achtergrond is het niet van primair belang dat bij de aanmelding ook al meteen 
professionele hulp wordt gezocht. Geef waar nodig mensen even de ruimte om op adem te komen. 
Het advies is om bij de eerste (her-)controle (niet later dan 3 maanden na aanvang) het onderwerp van 
het vinden van een oplossing aan de orde te stellen. Voedselbanken hebben de zorgplicht de klant in 
contact te brengen met de hulpverlening.  
 
De maximale periode voor het gebruik van de Voedselbank is 3 jaar.  
Zoals het Voedselbankreglement aangeeft ontvangen onze klanten de voedselhulp gedurende 
maximaal 3 jaar. Wij bepalen zelf of we daarna doorgaan met voedsel geven. Klanten van de 
Voedselbank moeten zelf meewerken aan de oplossing van hun problemen en gebruik maken van de 
regelingen die hen uit de financiële problematiek kunnen helpen. Als een klant ondanks alle inzet en 
goede wil na 3 jaar nog aan onze toekenningscriteria voldoet, zullen wij aanvullend  voedselhulp  
blijven geven. 
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2.7. Ons wagenpark in 2019 
In 2019 is ons wagenpark uitgebreid met een koel/bakwagen met hydraulische klep voor groot 
rijbewijs. Hiermee kunnen we 3 ton aan goederen in 1 keer transporteren. Deze auto is noodzakelijk 
geworden omdat we veel vaker dan voorgaande jaren zelf aangeboden vrachten moeten ophalen en 
we significant meer kilometers moeten maken omdat het aanbod van voedsel minder wordt en we 
dus genoodzaakt zijn om het verder weg te halen. Daarnaast wordt deze auto ook ingezet voor het 
RDC. De auto is aangeschaft bij onze relatie/sponsor Cornelis Bedrijfsauto’s BV te Groningen waarmee 
we op uiterst plezierige en coulante manier zaken konden doen voor wat betreft aanschaf. 
Onvoorziene omstandigheden daargelaten hebben we voor de komende jaren ons wagenpark zodanig 
vorm gegeven dat hierin voorlopig geen extra investeringen hoeven plaats te vinden.  
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3. Productbescherming 
3.1. Voedselveiligheid  
Zoals ieder jaar vinden er ook weer steekproefsgewijs controles plaats door de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA). Wij zien er scherp op toe dat het voedsel dat we onze cliënten aanbieden, veilig is 
om te consumeren. Om tot een nog betere verwerving van producten te komen moeten we 
aantoonbaar goed met de producten van de leveranciers omgaan.  
 
Een hoge graad van hygiëne en een gesloten koel‐ en vriessysteem dragen daar toe bij. Ook hebben 
wij door het aanschaffen van stapelbare kisten er voor gezorgd, dat ons voedsel nog beter afgeschermd 
is tegen muizen en ander ongedierte.Wij zijn erg trots dat wij bij bij de jaarlijkse onaangekondigde 
controle het prachtige rapportcijfer 9,1 hebben behaald. Dit betekent een forse verbetering ten 
opzichte van 2018 met 0,6 punten! 

 

 
 
3.2. Het voedsel en de verspilling  
Ondanks wereldwijde aandacht en prachtige (theoretische) actieplannen wordt nog steeds ruim 30 
procent van het geproduceerde voedsel niet geconsumeerd en dat is  een enorme belasting van ons 
milieu door de uitstoot van CO2. Alle politieke milieuplannen ten spijt wordt in Nederland per persoon 
jaarlijks 50 kg voedsel wel aangeschaft, maar niet opgegeten en weggegooid.  
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR34_AhbTgAhWEZlAKHddqC-gQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bmdadviesrijndelta.nl/producten/managementsystemen/voedselveiligheidscoordinator/voedselveiligheid-png/&psig=AOvVaw39js4VfCQZhFseHkvsVtlE&ust=1549986562650044
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Van maandag tot en met zaterdag halen wij drie vrachtauto’s vol met brood, zuivel, (gesneden) groente 
en andere producten op, die we diezelfde dag nog uitgeven aan onze cliënten. Heel veel 
vleesproducten die anders zouden worden vernietigd, vriezen wij in op -23 graden en deze kunnen 
daarna tot twee maanden ingevroren worden bewaard.  
 
Iedere dag komen er mensen bij ons langs die voedsel aanbieden. Dat varieert van houdbare producten 
tot druiven, appels en aardappelen van telers uit de provincie. Kerken, scholen, bedrijven en 
instellingen houden inzamelingsacties die altijd zeer succesvol verlopen en heel veel voedsel 
opleveren. In 2019 is de bijdrage van de kerken ook weer zeer behoorlijk geweest. Het aantal kerken 
dat inzamelt voor de VBSG is niet afgenomen, ook omdat we tijdens kerkdiensten voorlichting geven 
en mensen oproepen om wekelijks mee te doen. 
 

 

  
  
          

   
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1279094112280968&imgrefurl=https://hr-hr.facebook.com/JanLindersErp/posts&tbnid=1z3LDRqKOtc9bM&vet=10CBUQMyi2AmoXChMIkNrlpaGa6AIVAAAAAB0AAAAAEAU..i&docid=3WvO6WOTmj_rLM&w=960&h=960&q=Voedselverspilling%20illustraties&ved=0CBUQMyi2AmoXChMIkNrlpaGa6AIVAAAAAB0AAAAAEAU
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4. Onze activiteiten in 2019 
Om wekelijks ca. 2700 monden te voeden en de benodigde investeringen in de organisatie te doen is 
een gezonde financiële positie noodzakelijk. Daarvoor zijn we continue in gesprek met relaties en 
instellingen die ons financieel ondersteunen, zoals gemeente, provincie, de kerken, het bedrijfsleven, 
goede doelen instellingen en particulieren. 
 
Wij mogen dagelijks vers voedsel ophalen bij veel Jumbo- , ALDI- , COOP- en PLUS -supermarkten en 
bij groothandelsbedrijf Makro . Brood wordt dagelijks opgehaald bij twee bakkers te weten Haafs en 
Rob van Dijk. In 2019 is het aantal dagelijkse leveranciers belangrijk uitgebreid door de deelname van 
6-7 AH-winkels die echter nu door veranderende marktomstandigheden  op afroep uitsluitend brood 
leveren maar die binnen afzienbare tijd door de landelijke afspraken met Voedselbanken Nederland 
een belangrijke toevoeging kunnen betekenen voor onze food- en nonfood beschikbaarheid. 
 
4.1. Ontbijt voor kinderen van onze voedselbank. 
 

 
 
We hebben vanzelfsprekend nog heel veel andere activiteiten ontwikkeld die hoofdzakelijk zijn gericht 
op de kinderen van onze voedselbank. Vanzelfsprekend? Voor ons zeker. Bestuur en vrijwilligers van 
onze voedselbank zijn van mening dat kinderen in een (tijdelijke) armoedesituatie schuld- en kansloos 
zijn. Veel van deze kinderen gaan ’s morgens naar school zonder ontbijt en zonder lunch. De 
Voedselbank Stad Groningen heeft zich ten doel gesteld om iedere dag brood, boter, beleg, melk en 
eieren te verstrekken aan de cliënten van de voedselbank met schoolgaande kinderen. Dit betekent 
op jaarbasis een investering van € 80.000,- 
Voor dit belangrijke project hebben veel van onze partners maar ook particuliere donateurs en scholen 
hun steun toegezegd waardoor we in staat waren om  dit project vorm te geven maar ook 
daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 
 
4.2. Een dagje pretpark Drouwenerzand voor de kleintjes 
 

    
        

Onder begeleiding van vrijwilligers en ouders met de bus een dagje plezier maken op het pretpark! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://dianaheide.ardoer.com/nl/dag-attracties&psig=AOvVaw29tnyhOy-ROO7M2uzqIqvR&ust=1584705808751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvzLG_pugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.drouwenerzand.nl/&psig=AOvVaw29tnyhOy-ROO7M2uzqIqvR&ust=1584705808751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvzLG_pugCFQAAAAAdAAAAABAN
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4.3. Een bezoek aan Kinderhotel Burcht Wedde 
 

   
 
 

   
 
Middeleeuwse spelletjes onder vakkundige begeleiding waardoor de middag maar zo voorbij was! 
 
4.4. 5-Daags zeilkamp in Heeg 

  
 

   
 
In samenwerking met de Zeilstichting Aeolus voor2 groepen van kinderen tussen de 12 en 15 jaar, 
mede mogelijk gemaakt door sponsoring van onze partner de RIKI Stichting, weer een groot succes! 
      

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.burchtwedde.nl/2014_10/wp-content/uploads/2014/03/voorzijde-website-Burcht.jpg&imgrefurl=https://www.burchtwedde.nl/&tbnid=lN9WBATBpJdjjM&vet=12ahUKEwiaqMKmwqboAhXOOuwKHS3_BtUQMygXegQIARAy..i&docid=jzXADjNcFLhp3M&w=1280&h=853&q=burcht%20wedde&ved=2ahUKEwiaqMKmwqboAhXOOuwKHS3_BtUQMygXegQIARAy
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ghardeman.nl/fotos600p/borgwedde.htm&psig=AOvVaw1x-ohggAs7QaTE69GxijtJ&ust=1584706611572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRya7CpugCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.zeilstichtingaeolus.nl/wp-content/uploads/2013/12/554120_10151057147211496_63924018_n.jpg
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4.5. De jaarlijkse inzamelacties bij de grote Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn in Stad 
Zoals ieder jaar gebruikelijk maar ook noodzakelijk zamelen we in voor- en najaar in bij de 
supermarkten in Stad. Noodzakelijk om onze voorraden op een acceptabel niveau te houden want 
ondanks dat we 6 dagen per week de overschotten bij de supermarkten ophalen kunnen we de 
behoefte aan food en non-food soms nauwelijks aan.  
We zijn blij dat we bij deze acties een beroep kunnen doen op de studentenverenigingen Albertus 
Magnus, Vindicat en Navigators plus natuurlijk onze vaste inzamelaars Wim Oosterbeek, Liny Venema 
en Henk de Haan. Deze mensen zetten zich belangeloos in voor onze voedselbank en daar kunnen we 
alleen maar heel dankbaar voor zijn. Ook dit jaar was het weer een groot succes en overtrof de 
opbrengst die van het voorgaande jaar ruim.  
 
Een impressie: 
 

 
 

Gescheiden inzamelen: food en non food Enthousiaste studenten/vrijwilligers! 
 
 

    
                       
  Geen kratten meer, dan maar de bananendozen van de supermarkt. 
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4.6. Het Sinterklaasfeest 2019 
Het Sinterklaasfeest werd voor het eerst dit jaar gehouden en wel in het Wijkcentrum de Schakel in 
Oosterhoogebrug, op een steenworp afstand van onze Voedselbank, compleet met voor alle kinderen 
een zak vol cadeaus en een bezoek van de sint met zijn pieten was het dit jaar weer een heel groot 
succes, mede door de prima organisatie en inspanning van in- en externe vrijwilligers. 
Onze voorzitter Ulfert Molenhuis heette de sint van harte welkom en toen kon het feest beginnen! Er 
waren leuke spelletjes voor de kinderen georganiseerd en er was ranja, chocomelk en natuurlijk 
pepernoten en ander snoep. 
Speciale dank aan de leiding en medewerkers van Wijkcentrum de Schakel die de locatie gratis 
beschikbaar stelden en ervoor gezorgd hebben dat, samen met onze in-en externe vrijwilligers,  de 
kinderen hebben kunnen genieten van een prachtig feest. 
 

  
 
 Drukte bij de ingang    Samen dansen met de pieten  
   
 

  
 
 Vol verwachting klopt ons hart…  Onze voorzitter interviewt de Sint 
  
 
 



 17 

          
          
4.7. De Kerst-Inzamelactie 2019 
De Kerst-Inzamelactie 2019 was mede dankzij de inbreng van velen weer een groot succes. De totale 
opbrengst aan giften, donaties van bedrijven en particulieren, acties van scholen en kerken bedroeg  
€ 248.000,- aan verkoopwaarde, waaronder 1206 ingezamelde kratten food en non-food, duizenden 
kerstpakketten van Voedselbanken Nederland, RIKI Stichting, gemeente en provincie Groningen. 
Kortom, bijna teveel om op te noemen.  
 

  
       
Pallets luiers van de Essity BV Hoogezand. Instructies van bedrijfsleider Fokje Kooistra  
      voor de 1e jaars studenten Logistiek en   
      Techniek van het Noorderpoort College  
      locatie Euroborg. 
 

  
 
Henk de Haan en zijn team.   De fanatieke meiden van Vindicat! 
 

    
  
De vrijwilligers bij Jumbo Wilhelminakade Inzameling bij OBS De Driebond in Engelbert  
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5. Het Jaarverslag van de penningmeester 
 
5.1. Een terugblik en vooruitkijken 
Wij hebben het jaar 2019 afgesloten zonder financiële zorgen. Hoewel er enkele grote donateurs 
(tijdelijk) afvielen, zijn deze bijdragen weer opgevuld door andere gulle gevers. 
Wij konden ook doorgaan met het verstrekken van melk en eieren voor het in 2018 gestarte 
ontbijtprogramma. Hiervoor hadden wij in 2019 een behoorlijke ruggensteun door de bijdrage van de 
Gemeente Groningen van € 25.000,-- die we eind 2018 mochten ontvangen, maar van vele anderen, 
waaronder fondsen, hoogleraren en andere docenten  van de RUG, maar ook van particulieren. In 2019 
is het Gomarus College, locatie Magnolia, gestart met een maandelijkse inzameling van houdbare 
melk. Alle leerlingen worden aangespoord om maandelijks 2 pakken houtbare melk mee te nemen 
voor de voedselbank. Deze actie bespaart onze voedselbank jaarlijks € 5.000,--, wat wij zelf niet hoeven 
uit te geven voor de aankoop van melk. Zoals het er nu naar uitziet zijn meerdere scholen bereid om 
ook melk in te gaan zamelen voor de voedselbank. 
 
Voor het ontbijtprogramma 2020 hebben wij Emmaplein Foundation en de Ter Schouw van Sanen 
stichting  bereid gevonden om hiervoor een donatie toe te zeggen en vele anderen zullen ons ook 
helpen. Ook heeft de familie Woldring toegezegd om in 2020 maandelijks € 1000,-- te doneren om de 
cliënten van de voedselbank te voorzien van fruit en groente. Het gehele bedrag van € 12.000,- op 
jaarbasis is al gestort en is in de jaarrekening opgenomen alsnog te betalen bedrag. 
 
Wij zijn ook blij dat er steeds meer mensen bereid zijn om ons gedurende vijf jaar een vaste donatie te 
geven. Dit is voor hen fiscaal aantrekkelijk en voor de voedselbank voordelig om hier qua begroting 
rekening mee te kunnen houden. 
Door de grote financiële steun van de Riki stichting konden wij de brugklassers ook in 2019 voorzien 
van een sterke stadsfiets, kleding, rugzak en de noodzakelijke leermiddelen. Ook konden kinderen een 
hele week op een zeilkamp. Ook in het schooljaar 2020-2021 wil deze stichting ervoor zorgen dat de 
brugklassers niet met achterstand naar school gaan maar juist met een voorsprong de middelbare 
school binnenstappen. De financiële bijdrage hiervoor is inmiddels alweer door de Voedselbank van 
de Riki Stichting ontvangen. 
 
Ook is door een aantal stichtingen financiële steun verstrekt aan ons project Stadjers Hand in Hand, 
zodat Stadjers die het wat minder hebben getroffen worden gecoacht door andere Stadjers met als 
doel ze hun leven weer op te laten pakken en opnieuw deel uit te maken van de maatschappij. Binnen 
dit project wordt indien nodig financiële steun verleend aan de deelnemers voor noodzakelijke 
aanschaffingen. Ook dragen vele donateurs via een kleine maandelijkse bijdrage ons Tienpuntenplan 
voor de verlichting van de armoede een warm hart toe. 
Wij mochten door financiële injecties een prachtig Sinterklaasfeest organiseren. Hiervoor werd ons 
kosteloos de grote zaal van Wijkcentrum de Schakel beschikbaar gesteld. Ook heeft de stichting 
Kinderhulp financieel bijgedragen om de kinderen mooie cadeaus te kunnen verstrekken. 
 
Voor 2020 staan ons nog een aantal grote uitgaven te wachten. 
Om de bedrijfsvoering te verbeteren gaan we het buitenterrein van meer stelcom platen en asfalt 
voorzien. De binnenvloeren worden voorzien van een vloeistofdichte laag. Ook zal er een andere 
schrobmachine worden aangeschaft. Die krachtiger werkt dan de huidige om de vloeren nog beter 
schoon te houden. De kosten hiervoor worden totaal begroot op ca. € 100.000,-- 
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Hiervoor hebben wij de laatste jaren voorzieningen getroffen en ook zijn wij nog met de pandeigenaar 
de Gemeente Groningen in gesprek om ook financieel bij te dragen in deze noodzakelijke 
investeringen. In onze liquiditeitspositie is zoals vermeld de bijdrage van € 50.000,-- van de Riki 
stichting opgenomen en € 12.000,-- van de familie Woldring. Lyni Venema heeft met busjes bij 
winkeliers weer enkele duizenden euro’s opgehaald. Wim Oosterbeek was goed voor het 5.000e krat 
met voedsel dat hij inzamelde, maar ook geld en heel veel DE punten. 
 
Kortom er is veel gebeurd om de leefomstandigheden van onze cliënten te verbeteren. Dit is financieel 
mogelijk gemaakt door alle gulle gevers (bedrijven, kerken, gemeente Groningen, particulieren en 
fondsen), die wij langs deze weg ook hartelijk willen bedanken. Mede hierdoor konden wij 2019 
financieel positief afsluiten en had de penningmeester een zorgeloos bestaan. 
 
Wij hopen dat men ons ook in 2020 wil blijven steunen, zodat wij zonder financiële zorgen onze taak, 
cliënten voorzien van een goed voedselpakket en met andere acties hun zorgen te verlichten, kunnen 
blijven uitvoeren. 
 
Jan Huizinga 
Penningmeester Voedselbank Stad Groningen 
 

Voor de Jaarrekening 2019 Voedselbank Stad Groningen zie Bijlage 1 van dit 
Jaarverslag. 
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6. Jaaroverzicht project “Stadjers Hand in Hand (SHH)  
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6.1. Inleiding 
Het project Stadjers Hand in Hand (SHH) is een onderdeel van het Tienpuntenplan van de Voedselbank 
Stad Groningen. 
 
6.2. Missie en Visie van SHH is cliënten die afhankelijk zijn van de Voedselbank gedurende een periode 
te coachen om uiteindelijk onafhankelijk te worden van de Voedselbank en een eigen bestaan op te 
bouwen op sociaal en maatschappelijk terrein.  
 
6.3. Waarden en normen van de missie: 
De kracht van SHH is de gelijkwaardigheid tussen coach en cliënt. 
De individuele aanpak: de coach is er voor de cliënt. 
Coach en cliënt houden zich aan hun woord en trekken samen op. 
De coaches zijn uitdrukkelijk geen hulpverlener maar staan zij aan zij. 
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6.4. Verslag kernteam 
Het kernteam kom regelmatig bijeen om het proces van SHH te volgen, de afgesproken acties te volgen 
en te beoordelen, de uitvoering hiervan te stimuleren, te activeren en nieuwe ideeën aan te dragen. 
Het resultaatgericht werken heeft ervoor gezorgd dat de denktank is opgeheven. Het kernteam heeft 
deze taken overgenomen. 
 
Er zijn inmiddels meerdere interviews geweest met onder andere de E.O. en OOG TV.  
 
Een journalist van OOG TV is coach bij SHH en volgt het proces. 
 
De app-groep is opgeheven. Er is twee keer gebruikt van gemaakt. 
 
De Facebookpagina is uitgebreid en loopt goed. 
 
SHH heeft van het Maripaan Team een website cadeau gekregen en we hebben inmiddels via deze 
website aanmeldingen gehad van Stadjers die coach willen worden of inmiddels zijn. 
 
Het netwerk van SHH groeit gestaag.  

  

  Organogram SHH   

     

  Projectmanager:  Ulfert Molenhuis   

     

  Projectleider SHH: Miriam Nagelmaker   

     

 Kernteam leden           Coaches               Project deelnemers  
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6.5. Activiteiten en aantallen 2019 
SHH heeft in 2019 twee bijeenkomsten met en voor de coaches georganiseerd. Deze avonden worden 
zeer goed bezocht. De kracht van deze avonden is dat de coaches ervaringen kunnen uitwisselen en 
adviezen vragen. Dikwijls wordt er een professional gevraagd te komen spreken.   
 
SHH heeft zich in 2019 overbodig gemaakt m.b.t. de cliënt-avonden. Het is gebleken dat het individuele 
contact met “hun” coach zo goed verloopt dat zij geen behoefte meer hebben om in een groep samen 
te komen. Een prachtig resultaat. 
 
Het werven van coaches verloopt goed. In 2019 is het aantal gegroeid van 15 naar 27 aan het einde 
van het jaar. Een aantal coaches is op 1 januari 2020 gestopt of nemen even een time out. 
 
De projectleider heeft de administratieve taken en een aantal pr-taken overgedragen aan de 
projectondersteuner.  
 
Het netwerk is uitgebreid en is voorlichting gegeven. 
 
Samenwerking met gemeente en WIJ is geïntensiveerd en verloopt soepel en goed. 
 
 

                                                       

Aantallen 

In 2019 zijn in totaal 25 koppelingen afgesloten.  
2e kwartaal: 
Van de 10 cliënten die in deze periode zijn uitgestroomd zijn 7 niet meer afhankelijk van de 
Voedselbank. 
3e Kwartaal: 
Er is 1 cliënt uitgestroomd. Deze cliënt loopt nog bij de Voedselbank. 
4e kwartaal: 
In dit kwartaal zijn 14 cliënten uitgestroomd. Hiervan zijn 11 niet meer afhankelijk van de Voedselbank. 
In totaal zijn van de 25 cliënten maar liefst 18 uitgestroomd uit de voedselbank. Dit is een percentage 
van 72%.   
Deze 18 cliënten zijn uitgestroomd en niet meer afhankelijk van de voedselbank, de financiën zijn op 
orde, doen vrijwilligerswerk of hebben een (participatie) baan. 
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6.6. Conclusies, aanbevelingen en doelstelling 2020 

De missie en visie die is ontwikkeld naar aanleiding van de aanbevelingen van RUG blijkt ook in 2019 
de juiste. Het is een sterke basis waarop SHH bouwt en uitbouwt. Het proces is helder en ook biedt het 
de mogelijkheid om dit proces continu bij te sturen waar dit nodig blijkt. 
 
De projectleider is met regelmaat op de Voedselbank bij de cliënten om deze in te schrijven voor SHH. 
Deze individuele benadering ervaart de cliënt als positief.  
 
De intakegesprekken met zowel cliënt als coach worden als zeer positief ervaren. Hier gaan we het 
komend jaar mee door          
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/GgYcnfD&id=882A3E86286FD5A3A9E4314B7AE6DABBB92FBA99&thid=OIP._GgYcnfDdk8bAUnbC35Q8AHaFY&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/3a/71/8f/3a718f5d81751f928363299bcf4da621.jpg&exph=662&expw=910&q=aantallen+en+cijfers&simid=608010177059293824&selectedIndex=227
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Doelstellingen 2020 

 

• De missie blijven uitdragen en breder uitzetten in de stad; 
 

• De visie stads breed uitdragen. Hiervoor PR inzetten; 
 

• PR heeft de opdracht om SHH stads breed onder de aandacht te brengen. In 2020 moet SHH 
stads breed bekend zijn;  

 

• Door middel van het werven van coaches weer op sterkte komen en uitbreiden naar 35; 
 

• Cliënten inschrijven op de voedselbank; 
 

• Coach-avonden organiseren met sprekers uit het veld. 
 
Nieuw: vanuit Den Haag is aangedragen dat de armoede recidive groot is onder uitstomers. In 2020 
wordt er ingezet op nazorg. In de praktijk betekent dit dat de coach, na uitstroom van zijn/haar cliënt, 
gedurende een jaar regelmatig contact houdt met de cliënt om armoede terugval te voorkomen. 
Evaluatie eind 2020. 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GTCCCF5h&id=DB6770759D02A4EBED1A7F3F2227B6C1D9C76814&thid=OIP.GTCCCF5hStfQ4PvKbedlXwHaDj&mediaurl=https://www.powerfinance.nl/images/StartupConclusies.jpg&exph=258&expw=537&q=conclusies+en+aanbevelingen&simid=608051047930988775&selectedIndex=5
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De projectleider heeft in samenwerking met de coaches een “tweesporenbeleid” neergezet. Dit omdat 
in de praktijk blijkt dat er een groep cliënten een langere tijd nodig heeft om uit te stromen. Het is 
gebleken dat de “nieuwkomers” (cliënten die sinds kort gebruik maken van de voedselbank), een 
korter SHH-traject nodig hebben om 100 % uit te stromen. De coaches willen graag dat SHH beide 
groepen cliënten opneemt. 
 
Conclusies en Aanbevelingen 
Coaches worden op meer regelmatiger basis uitgenodigd om hun traject tussentijds te evalueren. Ook 
hier geldt dat de individuele benadering zijn vruchten afwerpt.  
 
Twee vierdejaars studenten Social Work van de Hanzehogeschool is gevraagd om in het kader van het 
werven van coaches onderzoek te doen naar het huidige coaching traject. Het resultaat zal worden 
gestuurd naar het bestuur van de Voedselbank Stad Groningen. 
 
De docent RUG, vertegenwoordigd in het SHH-kernteam, gaat een onderzoek opzetten. Vragen die zijn 
aangedragen door de voorzitter van de voedselbank worden hierin meegenomen.  
 

Voor de Jaarrekening SHH zie BIJLAGE 2. 
 
 
 
                       

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=st2MAkvS&id=BB0C4984C3704C39B63EE6E9DE0045D9282DFDA9&thid=OIP.st2MAkvSuJYB80LAavnOHgHaCe&mediaurl=https://wms-langedijk.netfacet.nl/data/website/content/Plaatjes/SMART-doelen-Langedijk-Consult-Coaching.jpg&exph=200&expw=600&q=doelstgellingen&simid=608009412556949449&selectedIndex=3
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7. Het Tien Punten Plan 2019       
7.1. Evaluatie van de voortgang 
Als grote Voedselbank in een stad waar 1 op 6 kinderen in armoede opgroeit en tot de drie armste 
steden van Nederland behoort, vinden wij dat we ook een taak hebben om bij te dragen aan het 
terugdringen van armoede. We geven niet alleen meer eten en non-food, organiseren niet alleen heel 
veel voor kinderen en volwassenen, maar deze Voedselbank doet meer, veel meer!  
Ulfert Molenhuis is de bedenker van het Tienpuntenplan en is de projectmanager, Sandra Vos was de 
projectleider maar is inmiddels niet meer in functie waardoor er een vacature  Projectleider open staat. 
Henk Roelvors gaat ambassadeurs werven en Eline Schievink is een deskundige als het gaat om de 
armoedeproblematiek.  
 
 We hebben heel goed geluisterd naar onze cliënten, hebben ook onderzoek naar armoede laten 
uitvoeren en dat bracht ons naar een plan om in tien stappen de armoede in de stad en in Nederland 
sterk te rug te dringen. Over de inhoud van dit plan is heel goed nagedacht, met cliënten, maar ook 
met andere organisaties.  2019 hebben we vooral gebruikt om ook in de Tweede Kamer support te 
krijgen voor belangrijke planonderdelen, zoals de mogelijkheden om schulden  drastisch in te kunnen 
perken. Daar hadden we succes! De minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft goed naar een 2e 
Kamerlid geluisterd na ons bezoek.  
 
De minister geeft het bedrijfsleven in 2020 de gelegenheid aan deze kredieten paal en perk te stellen. 

Wordt daar niet voldoende op ingezet, dan gaat de minsister consumptieve kredieten drastisch 

inperken. Wij stellen een andere schuldhulpverlening voor naar Zweeds voorbeeld. Dat levert veel 

meer op voor de schuldenaars op weg naar onafhankelijkheid en levert de schuldeisers ook veel meer 

geld op. Schuldverhogers zoals kredietbureaus, incassobureaus, de overheid zelf en bewindvoerders 

zijn er dan niet meer. Een 2e Kamercommissie is vorig jaar naar Zweden geweest om te kijken hoe deze 

aanpak daar werkt en kwam enthousiast terug. In het 1e half jaar van 2020 zullen studenten van de 

RUG/UMCG en de RUG belangrijke planonderdelen gaan onderzoeken op haalbaarheid, voor- en 

nadelen en hoe dit in geld uitgedrukt kan worden. De voltallige gemeenteraad van Groningen wil een 

pilot met het Zweedse model, mits de regering dat wil bekostigen.  

We hopen dat er in 2020 een motie komt in de Tweede Kamer over een pilot met het Zweedse model. 

Verder gaan we ons ambassadeurskorps uitbreiden.   

 
                                     

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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7.2. Onderbouwing van het Tien Punten Plan 

  
 
1.Kopen op afbetaling en het verstrekken van consumptieve kredieten  
Gemiddeld hebben cliënten van de Gemeentelijke Krediet Banken 17 schuldeisers een schuld van  
€ 33.000, die voor 60% bestaat uit kosten van schulden. Het maken van schulden begint vaak door iets 
te kopen wat je niet op tijd achteraf betaald. In heel veel gevallen moet je eerst afrekenen voordat je 
iets in handen krijgt. Systemen als After Pay brengen je echter snel in problemen. Het verstrekken van 
consumptieve kredieten schept de mogelijkheid dat als er niet op tijd wordt afgelost, de kosten snel 
oplopen en het gemak om weer bij te lenen je afhankelijk kan maken van dergelijke systemen. De 
Minister van Financiën heeft nu aangekondigd dat hij het verstrekken van deze kredieten nog in deze 
kabinetsperiode aan banden wil leggen.  Aan dit besluit hebben wij bijgedragen door het aan te kaarten 
bij onze bezoeken aan 2e Kamerleden in Den Haag. 

a. Hoe verbetert dit de positie van de armen? 
b. Welke invloed heeft dit op kosten van schulden? 
c. Heeft dit effect op de verkoopprijs van producten? 
d. Als dit binnen de Nederlandse wetgeving niet voldoende is afgehecht, wat moet er dan meer 

gebeuren? 
 

  

2. Schuldhulpverlening                                                                                     
In Nederland kost de schuldhulpverlening heel veel geld, moet vaak lang worden gewacht om in de 
WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) terecht te komen. Omdat de kosten van schulden 
hier al hoger zijn dan de oorspronkelijke schuld, krijgt de schuldeiser in ons systeem slechts 4% van de 
aanvankelijke schuld terug. Als een schuldenaar zich binnen de WSNP niet aan de regels (kan) houden, 
moet hij de WSNP verlaten en kan er tien jaar lang ook niet in terugkeren.  
 
De Invoering van het Zweeds model met een coach voor werk en trajectbegeleiding. In Zweden zijn 
geen incassobureaus, bewindvoerders, ect. Schulden worden daar gesaneerd door het “Koninklijk 
incassobureau Zweden”. Voor deze sanering klop je aan bij de Overheid. Schildeisers doen mee in het 
aflossingsvoorstel en zo niet dan is de schuld gesaneerd.  De schuldenaar lost vijf jaar af en werkt actief 
mee met behulp van een coach de weg naar onafhankelijkheid op te gaan.  
 
 

https://www.voedselbank-groningen.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=odiDXdee&id=D60103A7712C6D6291B063734E97C58A3B282B17&thid=OIP.odiDXdeetFzQCuh86_pFdwERDk&mediaurl=https://geldlenenperdirect.nl/wp-content/uploads/2016/06/kopen-op-krediet.jpg&exph=250&expw=300&q=kopen+op+afbetaling&simid=608000602778111471&selectedIndex=43
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Hij/zij krijgt precies zoveel weekgeld dat hij/zij niet afhankelijk is van anderen, zoals een Voedselbank 
of een Kledingbank.            

a. Wat levert dit de samenleving op in geld uitgedrukt? 
b. Welke gevolgen heft dat voor incassobureaus, bewindvoerdersbureaus, banken en 

gemeentelijke kredietbureaus en organisaties die daarmee samenwerken? 
c. Kunnen we aangeven of, hoe en in welke mate mensen weer leren met hun geld verantwoord 

om te gaan? 
 

  

3.  Kosten van schulden sterk verlagen                                                         
De kosten die schulden met zich meebrengen zijn in Nederland extreem hoog (60%) door de 
declaraties van deurwaarders, incassobureaus, etc. Ook de Overheid doet hieraan mee. Als 
bijvoorbeeld de premies van ziektekosten niet meer betaald kunnen worden, krijgt het Centraal 
Justitieel Incassobureau de vordering in handen en moet maandelijks ruim € 30 bijbetaald worden voor 
de kosten van dit bureau. Door deze incassosystemen lopen de schulden alleen maar verder op.                                                                              

a. Welke wettelijke maatregelen zijn nodig de kosten te verlagen? 
b. Kunnen we in geld uitdrukken als we bv. de kosten van schulden met 50% verlagen, wat dit op 

jaarbasis oplevert en voor wie dit goed is, behalve natuurlijk voor de schuldenaar. 
c. De overheid is in dit speelveld een grote schuldeiser. Hoe is die rol sterk te verlagen of zelfs 

weg te nemen. 
 

  

4. De basiszorg weer voor iedereen weer toegankelijk maken:                                                 
a. Nu hebben de allerarmsten vanwege de eigen bijdrage vaak geen toegang tot de basiszorg. 

Hoe realiseren we dat die toegang er wel is? 

- Geen eigen risico meer    
- sterkste schouders, zwaarste lasten  
- een Nationaal Zorgfonds. 

b. Maak een analyse wat het kost als armen niet naar de huisarts kunnen gaan omdat die in 80% 
van de bezoeken een recept uitschrijft en het eigen risico moet worden aangesproken, maar 
daardoor bv. chronisch ziek kunnen worden. Uitsluiting versus uiteindelijke kosten van 
uitsluiting. 

 

https://www.voedselbank-groningen.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SHVs7tYi&id=65E46BBB85B0E4328CDE48A5B6FD122D3B84CBFD&thid=OIP.SHVs7tYiMqRS6MHvoZM8vgHaEc&mediaurl=https://moerdijk-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/01/c700x420-583x350.jpg&exph=350&expw=583&q=kosten+schuldhulpverlening&simid=608035099952547234&selectedIndex=19
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5. Loop warm voor arm en deel!                                                                                            
a. Wat levert het op als er weer chemie in de woonwijken/dorpen komt? 

- Meer begrip voor armoede 
- Als mensen elkaar leren kennen weet je ook wat je ze kan geven 
- Armen worden hiermee uit het dal getrokken en krijgen meer eigen waarde 
- Kunnen we dit ook in geld uitdrukken (investeringen versus opbrengsten). 

  

6. Schaamte bij kinderen  
Armoede brengt al vroeg in het leven van kinderen schaamte met zich mee en als de armoede te lang 
duurt, heeft dat grote consequenties voor kinderen die in armoede opgroeien. Ze worden geremd in 
hun ontwikkeling door schaamte en dat kan niet meer ingehaald worden. Wat kost dit? 
 
 

       

7. De positie van armen structureel verbeteren.                                                                    
a. Is de superschool een oplossing voor opgroeiende kinderen? Zo ja: wat gaat dat op termijn 

opleveren voor de kwaliteit van het onderwijs, talentontwikkeling en lichamelijke groei. 
Verkleinen we hiermee ook het verschil tussen arm en rijk en hoe kunnen we dat meten. Geeft 
dit arme kinderen meer kansen of kunnen we hiermee zelfs het verschil in kansen opheffen? 

b. Ruimte scheppen in de hoofden van armen. Wat levert dat op? 

https://www.voedselbank-groningen.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G7AUZxj4&id=05CA4E2234B3E4B5A330E7F377E065BCF70B84CB&thid=OIP.G7AUZxj4hLJeuIVCuGMZKAAAAA&mediaurl=https://irmakoopman.files.wordpress.com/2012/09/wsw-armoede.jpg&exph=293&expw=215&q=+armoedee+opheffen&simid=608044132988094277&selectedIndex=96
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Toelichting: de superschool is een instituut waar kinderen op werkdagen de hele dag doorbrengen. Ze 

ontbijten, lunchen en dineren samen op school. Iedereen is gelijk gekleed. De leerlingen maken ook 

hun huiswerk op school en er is ruimte voor hun eigen godsdienstoefeningen. De school wordt niet 

eerder verlaten als de opleiding is voltooid.  Talentontwikkeling is een belangrijke pijler op de 

superschool en het verschil tussen arm en rijk is hier nauwelijks voelbaar.  

  

8. Studenten moeten vooral door het Leenstelsel bijverdienen om niet te diep in de schulden 
    te komen. 
In de gemeente Groningen hebben we ruim 70.500 studenten, inclusief 8.500 buitenlandse studenten 
aan de RUG. Velen wonen ook in de gemeente Groningen en ook studenten die hier niet wonen, 
werken hier voor een deel wel. De gemeente Groningen heeft na de herindeling met Ten Boer en Haren 
nu ruim 231.000 inwoners. Het aantal studenten dat hier studeert is dus ruim 30 % van de totale 
bevolking. 

a. Studenten begeven zich nu ook op de reguliere arbeidsmarkt en verrichten betaalde 
werkzaamheden die werklozen ook zou kunnen doen. Hoe liggen die verhoudingen? 

b. In welke mate verdringen studenten werkeloze mensen van de arbeidsmarkt? 
c. Veroorzaken studenten omdat ze erbij werken, de grote werkeloosheid in de gemeente 

Groningen? Zo ja, in welke mate? 
d. Wat draag het Leenstelsel bij aan de grote armoede in de stad Groningen? 

 
Als de studiefinanciering voor studenten weer terugkomt, heeft een gunstig effect op de 
werkgelegenheid voor laagopgeleiden in de gemeente Groningen?  
Toelichting: RUG: 32.700 en 7.700. Internationale studenten. Hanzehogeschool: 29.500 en 780 

internationale studenten. Studenten van de ROC’s zijn niet meegerekend. 

9. Er is veel kennis bij de RUG en de Hanzehogeschool om oplossingen te bedenken de armoede en 
    dan die vooral onder kinderen terug te dringen.                                                              

a. De RUG doet een breed onderzoek naar de oorzaken van de grote armoede in de stad 
Groningen en komen met oplossingen. 

 

   

https://www.voedselbank-groningen.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frB1nVBw&id=96D58B95431C2CFF4DFFA543CDF1BAB9FEEAE5A6&thid=OIP.frB1nVBwTMtWTPOHHLDbeQHaHa&mediaurl=https://opvoedingsproject.files.wordpress.com/2019/11/affiche-welzijnszorg-vierkant.jpg&exph=1075&expw=1075&q=grote+armoede&simid=607991257665962719&selectedIndex=62
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10. Als onderdeel van het Tien Punten Plan van de Voedselbank stad Groningen is het project 

“Stadjers Hand in Hand” in uitvoering. Er zijn nu 24 koppels van arm en rijk actief.  

In dit project worden cliënten van de Voedselbank rechtstreeks gekoppeld aan een onafhankelijke of 

een ervaringsdeskundige. Het project loopt nu twee jaar. In 2018 zijn zes huishoudens uitgestroomd. 

Deze zijn niet meer afhankelijk van de Voedselbank en bouwen nu weer een onafhankelijk bestaan op.  

a. Wat zijn de effecten op dit project voor de arme en ook de onafhankelijke (rijkere). 
b. Als we dit in grotere volumes zouden doen, wat bespaart ten opzichte van de huidige kosten 

van hulpverlening, schuldsanering, bewind-voering, etc.? 
 

   
 

         

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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8. Onze sponsoren en Partners in 2019  
 

Regionale Overheid: 

    
 
 

ROC’s, universiteit en hogescholen: 

   
     

Studentenverenigingen: 

    

         Vindicat atque Polit    Navigators                                   Albertus Magnus  

 

Bedrijven en organisaties: 
 

    
          

https://www.voedselbank-groningen.nl/
https://www.henkevenementen.com/
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Supermarkt organisaties: 

    

 

    

Goede doelen Stichtingen en Foundations: 

    

         Ter Schouw- van Sanen St. 

Uitgelicht: de Riki Stichting 
Onze Voedselbank heeft een bijzondere band met de Riki-stichting uit Ouderkerk aan de Amstel. 
Deze  stichting is ooit opgericht door  Arie Strating die in Winschoten is opgegroeid. De stichting draagt 
de naam van zijn moeder. De Riki-stichting verzorgt ieder jaar voor alle huishoudens een goed verzorgd 
kerstpakket, maar doet veel meer. Brugklassers krijgen allemaal een nieuwe stevige fiets, sportkleding 
en schoolkleren. Een tablet en nog veel meer om ervoor te zorgen dat deze kinderen niet met een 
achterstand op de nieuwe school komen, maar met een voorsprong kunnen beginnen. Ook bij andere 
acties doet de Riki-stichting altijd volop mee. De Voedselbank is daar heel blij mee! 

https://www.voedselbank-groningen.nl/
http://www.cornelis-bedrijfsautos.nl/home,163.html
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.qanda.nl/&psig=AOvVaw2a-gM7a4fVH3QZ-P3GAszW&ust=1585750592099000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCs1r7zxOgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/142357370/ter-schouw-van-sanenstichting&psig=AOvVaw0Z_Cbl0RIG1dx7bTy3eS5j&ust=1585749999571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjWiaTxxOgCFQAAAAAdAAAAABAE
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BIJLAGE 1:  

Jaarrekening 2019 Voedselbank Stad Groningen 
 
Winst- en verliesrekening per 31-12-2019 
 
    _______2019_________  ________2018 _______ 

    €  €   €  € 
 
Netto baten   263.070    277.227 
Kostprijs van de baten  - 56.039               - 112.146   
      
Brutowinst     207.031    165.081 
 
Personeelskosten    13.347      20.864 
Afschrijvingen     22.772      16.392 
Huisvestingkosten    - 1.687      31.812 
Exploitatiekosten    11.765      15.125 
Verkoopkosten       4.878         3.233 
Autokosten     38.091      31.538 
Kantoorkosten     13.879      18.722 
Algemene kosten  102.376       26.512    

  
Som der bedrijfslasten    205.421     164.198 
 
 
Bedrijfsresultaat         1.610            883 
 
Andere rentebaten en soort-              --                   123       
gelijke opbrengsten 
Rentelasten en soortgelijke __  - 853         - 569         
kosten   
Financiële baten en lasten         - 853          - 446 
 
Resultaat uit bedrijfsuitoefening          757            437
             

                                                                 
 
                                        

          

 

 

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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Voedselbank Stad Groningen 

Balans per 31-12-2019 

     
     _______2019_________  ________2018 _____ 

     €  €   €  € 
Activa 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en     1.600     2.400 
-terreinen  
Machines en installaties  47.635                46.006 
Inventarissen      7.795     6.145 
Vervoermiddelen   63.535                53.385 
       120.565              107.936 
Vlottende activa 
Vorderingen                         --           --
Overige vorderingen en              650                   4.238 
Overlopende activa 
 
Liquide middelen                              289.322             202.659

                  _______            _______ 
       410.537             314.833
        
        
 
     _______2019_________  ________2018 _____ 

     €  €   €  € 
Passiva 

Kapitaal 
Eigen vermogen      108.455             107.696 

Voorzieningen 
Overige voorzieningen     143.991             118.871 

 
Kortlopende schulden 
Overige schulden en overlopende passiva  158.091               88.266
       _______            ________ 
  
       410.537             314.833

  

          

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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Voedselbank Stad Groningen     
Toelichting op de winst-en verliesrekening 2019 
 
        31-12-2019   31-12-2018 
Netto baten                €            € 
Giften bedrijven en instellingen           96.893                               63.265 
Giften Kerken             47.277         52.934 
Giften particulieren            80.580         63.626 
Bijdrage RIKI Fonds                --          35.000 
Giften voor 10 Punten Plan             2.045           2.626 
Bijdrage Voedselbanken Nederland            7.682                      9.330 
Overige subsidies              7.000         30.500 
Vergoeding Participatiebanen             6.473                      13.046 
Maandelijkse vergoeding Voedselbanken                        8.520              -- 
Vergoeding Transportkosten Provincie            6.600           6.900
              263.070       277.227 
Kostprijs van de baten 
Inkoopwaarde van de omzet          56.039      112.146  
 
Inkoopwaarde omzet 
Transportkosten                493          5.850 
Inkopen            59.206        69.851  
Bijdrage Toentje                --           2.000 
Doorberekende transportkosten       -  3.660                                 -5.107 
Bijdrage Decemberactie RTV Noord              --           4.773 
Uitgaven 10 Punten Plan               --                 70 
Communicatiekosten RTV Noord              --                         2.603        
Uitgaven RIKI Fonds (brugpiepers)              --             32.106
            56.039      112.146 
 
 Personeelskosten 
Overige personeelskosten         13.347       20.864  
 
Overige Personeelskosten 
Voedsel en dranken vrijwilligers          1.303          1.606 
DE koffie vrijwilligers            3.732          5.520     
Overige kosten vrijwilligers           7.985        13.471  
Overige personeelskosten              327             267
           13.347        20.864 
Afschrijvingen 
Afschrijvingen materiële vaste activa       22.772        16.392 
 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Investeringen pand Ulgersmaweg            800             800 
Machines en installaties             --         -4.028 
Installaties en inventarissen          6.372         7.806 
Vervoermiddelen         15.600       11.814
             22.772       16.392  

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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Vervolg toelichting Verlies-en winstrekening 2019    
        
                  31-12-2019  31-12-2018
              €            € 
Huisvestingkosten 
Verbouwingskosten Ulgersmaweg        1.136        35.555 
Onderhoud gebouwen                           --              265 
Milieukosten              130              110 
Onroerende zaakbelasting                        -482              482 
Doorberekende huisvestingkosten      -3.525         -4.775 
Belasting en verzekering gebouw       1.054              175 
                       -1.687        31.812 
 
Exploitatiekosten 
Onderhoud inventaris         2.471          2.455 
Kleine aanschaffingen         9.294        12.670 
         11.765        15.125 
Verkoopkosten 
Communicatie- en promotiekosten       2.248             332 
Verpakkingsmaterialen         2.630           2.901
           4.878          3.233   
Autokosten 
Brandstofkosten auto’s       13.706        12.372 
Reparatie- en onderhoudskosten auto’s      4.777                       5.015       
Verzekering auto’s         4.871          4.872 
Motorrijtuigenbelasting        2.464          2.438  
Autokosten        12.273          6.841
         38.091        31.538 
Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden           827          2.524 
Portokosten               77              101 
Telefoon         1.104           1.781 
Contributies/abonnementen             18                58 
Filmkosten             538                55 
Computerkosten Infactor                     6.776           6.801 
Computerkosten diversen        3.383           4.599 
Printerkosten          1.156           2.803 
         13.879         18.722 
Algemene kosten 
Verzekeringen            -325              -- 
Bloemen etc.             155              170 
Accountantskosten            720              747 
Dotaties Voorzieningen                  100.000        25.000 
Overige algemene kosten        1.883              396 
Uitstapje Drouwenerzand          -300                                         -- 
Uitstapje Wedde                          243              199
                     102.376          26.512
    

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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Toelichting op de balans per 31-12-2019 
 
Vorderingen 
 
        31-12-2019       31-12-2018 
                €               €
  
Overige vorderingen en 
Overlopende activa 
Doorbelaste transportkosten                 --         3.660 
Voorschot Multi Tankcard      150       150 
Vooruit betaalde bedragen                   500       428 
         650                 4.238 
Liquide middelen 

Kas         579       321 
RABO bank              207.834             121.429 
RABO bank                80.909               80.909 
               289.322                                202.695 
 
Voorzieningen 
Overige voorzieningen: 
Verhuizing                20.000               20.000 
Aanschaf inventaris               20.000               20.000 
Vervanging vrachtauto               25.000               25.000 
Koeling                 15.000               15.000 
10 Punten Plan                19.850               14.942 
Rugzakjes                10.000                            10.000 
Stadjers Hand in Hand               21.722               12.897 
Reiskosten jeugdhotel Wedde                    419    1.032 
Uitgaven RIKI Stichting               12.000   --------        
               143.991             118.871 

Kortlopende schulden       

Overige schulden en overlopende passiva 
Nog uit te voeren werken Ulgersmaweg 57            20.000   -------- 
Vooruit ontvangen donatie 2019/2018 RIKI Stichting           50.000                  50.000 
Bijdrage zeilkamp RIKI Stichting                 3.091                 3.500 
Kortlopende schulden                ---------               12.166 
Vooruit ontvangen bedragen ontbijtproject               5.000   -------- 
Vooruit ontvangen bedragen               80.000               13.600 
Verschuldigd aan Voedselbank Veendam             ---------                 9.000
                158.091               88.266
  
 

 

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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BIJLAGE 2: 

Financieel verslag 2019 Stadjers Hand in Hand   
        ______   ______ 
            €       € 
Beginsaldo per 01-01-2019       12.896 

Opbrengsten (sponsoren): 

- Stichting Vay      2.993 

- Stichting Maripaan Teaming    2.644 

- Gemeente Groningen     1.734 

- Riki Stichting      6.000 

- St. Ter Schouw van Sanen    5.000 

- St. Oecumenische Vieringen    1.144     
Totaal ontvangsten        19.515 
           
          32.411 

Kosten: 

- Projectkosten      1.917 

- Aanschaffingen deelnemers   1.650 

- Bijdragen ter ondersteuning   7.122  
 Totaal uitgaven        10.689 
  

Saldo per 31-12-2019        21.722 

 

=================================================================  
Prognose/Begroting 2020 
     _______2020_________  ________2021 _____ 

     €  €   €  € 
Beginsaldo 2020     21.722                10.721 

Ontvangsten: 

- Emmaplein Foundation  5.000 

- Ter Schouw van Sanen  5.000 

- Riki Stichting   6.000 
       16.000                                                                        
     37.722     

Te verwachten kosten 2020 
Projectkosten    2.500     5.500 
Diversen onvoorzien   2.000     2.000 
Aanschaffingen 30/50 deelnemers        22.500                37.500  
       27.000                45.000  

Begroot overschot/tekort   10.721               -34.279 

 
De uitgaven worden geschat op € 750,- per deelnemende cliënt; 
In deze begroting is rekening gehouden met een groei van het aantal deelnemers naar 50. 
  

https://www.voedselbank-groningen.nl/
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