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Terugblik en vooruit kijken 
Beste lezer,  
 
Maart 2020 : Corona uitbraak 
Niemand had kunnen voorspellen dat er een pandemie zou uitbreken en hoe groot de impact daarvan 
zou worden. Bij de eerste lockdown begon het al met enorme hamsteracties in de supermarkten en 
daardoor tekorten binnen de voedselbanken. Daar is door de voedselbanken goed op gereageerd en 
dat heeft voor de klanten van de voedselbanken in de regio niet tot grote problemen geleid. Een 
belangrijk effect was ook dat vrijwilligers met een kwetsbare gezondheid (tijdelijk) het werk heeft 
neergelegd. Binnen het RDC hebben we in 2020 desondanks steeds voldoende vrijwilligers gehad voor 
alle werkzaamheden in het magazijn, op de administratie en in het vervoer. 
Na de corona uitbraak is er landelijk een toename van cliënten en daardoor heeft Voedselbanken 
Nederland aan de voedselbanken gevraagd om na te denken over een noodscenario bij grote toename 
van cliënten en hiervoor in elk ROP een noodscenario op te stellen en plannen te maken voor 
uitbreiding van opslag en transportcapaciteit. Dat is in het ROP Groningen opgesteld en besproken.  
 
De Stichting Regionaal Distributiecentrum heeft ook in 2020 gezorgd voor de voedselaanvoer van de 9 
Voedselbanken in de provincie Groningen, en de gemeente Noordenveld. Deze 9 voedselbanken 
zorgen waar in totaal ruim 2850 gezinnen gebruik van maken.  De aanvoer van voedsel uit verschillende 
bronnen is nodig om onze cliënten in de hele provincie van voldoende voedsel van een evenwichtige 
samenstelling te voorzien.  De lokale voedselbanken verwerven daarnaast voedsel bij lokale 
supermarkten en andere winkels met levensmiddelen zoals bakkers, slagers en groenteboeren. 
 
Het RDC beschikt aan de Ulgersmaweg over een grote opslaghal, een emballagehal, een diepvries- en 
een koelruimte. In het distributiecentrum werken de vrijwilligers met professionele apparatuur zoals 
pompwagens en vorkheftrucks. Voor transport van voedsel naar en van het distributiecentrum rijden 
transportbussen en koelwagens. Zo rijden ongeveer 22 chauffeurs en 12 bijrijders in een poule 6 dagen 
in de week. Ook in 2020 hebben we weer met een enthousiast team van vrijwilligers dit werk kunnen 
uitvoeren. 
 
Supermarktacties tegen verspilling van voedsel  
Medio 2020 werden alle voedselbanken in de provincie qua voedselaanvoer enorm getroffen door de 
supermarktacties tegen voedselverspilling: in plaats van het leveren van vers voedsel aan de 
voedselbanken vlak voor de THT-datum werden opeens deze producten met kortingen tot 70% in de 
winkels aangeboden. Dat betekende een enorme reductie van de lokale aanvoer van voedsel en een 
grotere afhankelijkheid van landelijke en regionale voedselstromen. 
 
Landelijke leveranciers 
In totaal zijn er in Nederland 10 distributiecentra van waaruit grote partijen voedsel van Voedselbank 
Nederland over de regio verdeeld worden. In Groningen komen dagelijks grote partijen voedsel binnen 
van landelijke leveranciers zoals Unilever, Campina, Albert Heijn, Stichting Manna en van de veiling in 
Poeldijk. Vanuit de groente en fruitbrigade (een initiatief van VBN) is de levering van verse groente en 
fruit in de loop van 2020 enorm toegenomen 
 
Regionale leveranciers 
Ook van regionale leveranciers ontvangen we wekelijks verse producten, o.a. van Smeding Groenten 
en Fruit uit St. Annaparochie.  Daarnaast hebben we dit najaar van verschillende boeren uit de 
provincie leveringen gekregen van verse groente zoals uien, spruiten, wortelen en kool. Er zijn met een 
aantal boeren afspraken gemaakt over leveringen in 2021 
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Vergroten van de capaciteit van de voedseltuinen in de provincie 
Daarnaast hebben we wekelijks verse groenten ontvangen van de verschillende voedseltuinen in de 
provincie: Toentje in de Paradijsvogelstraat in Groningen; de Voedseltuin in Uithuizen en Tuuntje 
Voedseltuin Westerkwartier in Opende.  Toentje in de stad is een samenwerking aangegaan met de 
opleiding Terra, samen hebben ze gezorgd voor de productie van kolen. Daarnaast is in 
Noorderhogebrug in mei 2020 de stichting \Werken met Zorg gestart met een voedseltuin waarvan de 
opbrengst ook geheel naar de voedselbank gaat. 
We hebben afgelopen jaar het overleg tussen de tuinen versterkt, om voor 2021 de teeltplannen god 
af te stemmen. En voor alle 4 de tuinen zijn plannen gemaakt voor verhoging van de productie. Voor 
de benodigde kassen, kweektafels e.d. heeft de RDC de subsidieaanvragen ondersteund.  Deze zijn 
inmiddels toegewezen zodat de uitbreiding in 2021 gerealiseerd kan worden. 
 
Onderzoek Supply Chain Management 
In 2020 heeft een RUG masterstudent o.l.v. Pieter Dirk van de Donk onderzoek gedaan naar de 
verschillende manieren van werken van de Regionale distributiecentra.  De conclusie was dat onze 
aanpak uitstekend werkt: Na binnenkomst verdelen wij het voedsel meteen over de negen 
voedselbanken, vaak wordt de verse voeding meteen dezelfde dag al opgehaald. En voor zover dat pas 
één of twee dagen later wordt opgehaald slaan we het voedsel tijdelijk op in de diepvriesruimte, koel 
of in de opslaghal.  
 
Regionaal Overleg Platform 
Het beleid van het RDC wordt bepaald in het regionale overleg van de 9 voedselbanken. Jaarstukken 
worden in de ROP vergadering goedgekeurd en vooraf door een kascommissie beoordeeld. In het ROP 
worden de afspraken gemaakt over de distributie van voedsel en ervaringen worden uitgewisseld. 
Onderwerpen die van belang waren in dit kalenderjaar: hoe omgaan met de coronamaatregelen; 
gevolgen van de anti-verspillingsacties bij de supermarkten, opstellen van noodscenario voor het 
opvangen van grote uitbreiding van klanten; en samenwerking met hulpverleningsorganisaties. 
Daarnaast heeft het RDC gezorgd voor contacten met een fonds voor de aanvraag van extra koel- en 
vriescapaciteit door de afzonderlijke voedselbanken. 
 
Het ROP is bijeen geweest voor de ALV’s in 2020 en er is een afzonderlijke sessie gehouden over 
vraagstukken die de Voedselbanken bezig houden. Door de Corona maatregelen werden deze ROP-
bijeenkomsten vnl. digitaal gehouden hetgeen soms wat beperkingen met zich meebracht maar het 
wendde snel. Regelmatig was er ook een vertegenwoordiger van VBN bij aanwezig. De voorzitter van 
het RDC Groningen nam deel aan bijeenkomsten (ook digitaal) met andere RDC-besturen en VBN.  
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EEN BLIK VOORUIT 
Wat zijn onze plannen voor 2021? 

• Het verder ontwikkelen van een efficiënt vervoerssyteem Zuid-Midden naar Noord-Nederland; 
• Het stimuleren om een vijfde voedseltuin te realiseren (met veel glas); 
• 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 blijven zoeken als supermarkten  minder afleveren; 
• Bezoeken aan andere RDC’s om nieuwe ideeën op te doen; 
• Ondersteunen van de ontwikkeling van een stadsboerderij in de stad Groningen  
• Uitbreiden van de afspraken met boeren in de regio die voedsel willen leveren voor de 

voedselbanken 
• Overleg met de Groninger gemeenten over uitbreiding van de voedseltuinen in de provincie 
• Uitbreiden van de koel/vries capaciteit van de voedselbanken in de regio en afspraken met 

partijen die kunnen ondersteunen bij tijdelijke opslag 
• Versterken van de samenwerking in de keten met hulpverlening 
• Aanstellen van een aantal onafhankelijke vertrouwenspersonen 
• Voorbereiden op strengere eisen m.b.t. uitstoot van vrachtwagens in de steden 
• In samenwerking met Voedselbanken Nederland werken aan het vergroten van de aanvoer 

van (vers) voedsel vanuit de regionale distributiecentra van de winkelketens 

 
Door de solide financiële basis die is gelegd bij de oprichting van de noordelijke RDC’s Drenthe, 
Friesland en Groningen konden wij een mooie buffer 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 stijgende jaarlijkse 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! 
 
 

     
     
Maria Jongsma 
Voorzitter RDC Groningen 
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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 2020 Regionaal Distributie Centrum Groningen 
Regionaal Distributie Centrum Groningen 
Winst- en verliesrekening 2020 
 
      2020_______________      ___2019_______________ 
           €     €  €            € 
Netto omzet    82.650         37.745  
Inkoopwaarde van de omzet               -38.182        -35.452 
Brutowinst       44.468              2.293 
Afschrijvingen       2.038            1.573 
Exploitatie-en machinekosten     4.472            4.023 
Verkoopkosten       1.684            1.521 
Autokosten          ----               930 
Kantoorkosten       6.803            5.658 
Algemene kosten      6.868            6.312  
Som der bedrijfslasten     21.865            20.017 
 
Bedrijfsresultaat      22.603               -17.724 
Rentelasten en soortgelijke kosten        -296             -   191 
 
Resultaat uit bedrijfsbeoefening   22.307          - 17.915 
====================================================================================  
  
Balans per 31-12-2020 

     2020_________  ________2019 _______ 
           €                                            € 
Activa 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Inventarissen       10.725                                                   6.035             
Vlottende activa 
Liquide middelen                                         114.674                                 109.927           
                   125.399                    115.962 
 
Passiva     

               _____2020________                   _______2019 ________ 
            €                          €   
Kapitaal 
Eigen kapitaal                125.399         45.774 
Kortlopende schulden  
Overige schulden en overlopende             -------____         70.188 
passiva                  125.399       115.962    
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Regionaal Distributie Centrum Groningen 
 
Toelichting op de balans 2020 
 
Vlottende activa 
 
        2020_________  _____   2019_______ 
          €       € 
 
Liquide middelen   
 
Rabobank, NL25RABO0330288679  114.674    109.927
     
 
 
Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopende activa  
 
Bijdrage afwikkeling DC Meppel          ---        55.868 
Provinciale bijdrage kosten Decemberactie          ---                    260 
Vergoeding kleding Decemberactie VB Veendam      ---                 384      
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 
            
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Het uitgebreide financieel Verslag 2020 van het RDC Groningen kunt u vinden 
op: www.voedselbank-groningen.nl 
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– Stichting Voedselbank Stad Groningen 
- Stichting Voedselbank Het Hogeland 
– Voedselbank Westerkwartier 
– Voedselbank Veendam en omstreken 
– Voedselbank Midden-Groningen 
– Voedselbank Noordenveld 
– Stichting Voedselbank Eemsdelta 
– Voedselbank Zuidoost Groningen 
– Stichting Voedselbank Oldambt      

https://www.voedselbankennederland.nl/
https://www.voedselbankhethogeland.nl/
https://voedselbankwesterkwartier.nl/
https://voedselbankveendam.nu/
http://www.voedselbankmidden-groningen.nl/
https://www.voedselbanknoordenveld.nl/
https://www.voedselbankeemsdelta.nl/
https://www.voedselbankzuidoostgroningen.nl/
https://www.voedselbankoldambt.nl/
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