
JAARVERSLAG

VOEDSELBANK 
STAD GRONINGEN

2020
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

1  

            
 

Inhoudsopgave 
1. Terugblik en vooruitkijken door bestuursvoorzitter Monique Bueving………….…………………..   2 
1.1 Missie en Visie..……………………………………………………………………………………………………………………   3 
1.2 Doelen...………………………………………………………………………………………………………………………………   4 
1.3 Kernwaarden……………………………………………………………………………………………………………………….   4 
2. Onze organisatie in 2020.……………………………………………………………………………………………………..   5 
2.1 Het bestuur.………….……………………………………………………………………………………………………………..     5 
2.2 De bedrijfsleiding…………………………………………………………………………………………………………………   6 
2.3 De vrijwilligers……………………………………………………………………………………………………………………..   6 
2.4 Organogram Voedselbank Stad Groningen…………………………………………………………………………   7 
2.5 Werken bij de Voedselbank………………………………………………………………………………………………..   7 
2.6 Aanmelden bij de Voedselbank………………………………………………………………………………………….   8 
2.7 Ons wagenpark……………………………………………………………………………………………………………………. 10 
3. Productbescherming……………………………………………………………………………………………………………. 11 
3.1 Voedselveiligheid……………………………………………………………………………………………………………….. 12 
3.2 Het voedsel en de verspilling………………………..……………………………………………………………………. 12 
4. Onze activiteiten in 2020…………………………………………………………………………………………………….. 13 
4.1  COVID-19 en de negatieve gevolgen voor onze Voedselbank…………………………………………. 13 
4.2  COVID-19 en de positieve  gevolgen voor onze Voedselbank……………………………………………. 13 
4.3  Uitgevoerde projecten……………………………..………………………………………………………………………. 14 
4.4 De grote Kerst-Inzamelactie 2020………………………………………………………….………………………….. 15   
5. Het jaarverslag van de penningmeester……………………………………………………………………………  16 
5.1 Een terugblik……………………………………………………………………………………………………………………… 17 
6. Jaaroverzicht 2020 project “Stadjers Hand in Hand” (S.H.H.)…………………………………………… 18 
6.1  Missie en Visie………….………………………………………………………………………………………………………. 18 
6.2  Kernteam……..…………………………………………………………………………………………………………………… 18 
6.3  Terugblik 2020………………………………………………………………………………………………………………….. 18 
6.4  Activiteiten 2020………………………………………………………………………………………………………………. 19 
6.5  Conclusies…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 
6.6  Doelstellingen 2021…………………………………………………………………………………………………………… 21 
6.7. Bijlage Project……………………………………………………………………………………………………………………. 22 
Het Tien Punten Plan 2020………………………………………………………………………………………………………. 23 
7.1 Evaluatie van de voortgang………………………………………………………………………………………………… 23 
7.2 De Tien Punten van het Plan………………………………………………………………………………………………. 24 
8. Onze sponsoren en partners in 2020…………………………………………………………………………………… 26 
 
Bijlage 1: Samenvatting Jaarrekening 2020 Voedselbank Stad Groningen……………………………… 27 
Bijlage 2: Financieel Verslag 2020 Project Stadjers Hand in Hand (S.H.H)………………………………. 28 
 
       
 
 
 
 
 
Uitgave: Voedselbank Stad Groningen 
  Info@voedselbank-groningen.nl 
  www.voedselbank-groningen.nl 
Datum:  Maart 2021  
          
 

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


 

2  

 
 
 

1. TERUGBLIK EN VOORUITKIJKEN 
 

Geachte lezer, 
 

Voor iedereen was 2020 een bijzonder jaar, zeker ook voor de Voedselbank Stad Groningen. In april 
moest de toenmalige bestuursvoorzitter, Ulfert Molenhuis, vanwege gezondheidsrisico’s door 
Covid-19 helaas besluiten om te stoppen als bestuurder. Ulfert was tot die tijd jarenlang niet alleen 
het gezicht van de Voedselbank Stad Groningen geweest maar zeker ook de stem van de armoede. 
Vanaf april betekende dat een bestuurswisseling in een geheel nieuwe situatie; de eerste lockdown. 
Er werd veel gehamsterd en vrachtwagens kwamen zo goed als leeg terug van de winkels. Ulfert 
heeft aan de noodrem getrokken en al heel snel is er een samenwerking op gang gekomen vanuit 
de Maripaan groep met ‘t Feithhuis. Zij hebben voor een langere periode maaltijden bereid voor 
onze klanten. 

Vanwege de maatregelen rondom de lockdown en het risico op besmetting, konden klanten niet 
meer winkelen in de voedselbank. Met hulp van Stichting Present is razendsnel een bezorgservice 
opgezet zodat klanten niet zonder boodschappen zouden zitten.  

Vervolgens ging een aantal de supermarkten ook over een nieuw systeem om verspilling tegen te 
gaan. Versproducten die tegen de houdbaarheidsdatum aan komen, worden nu met korting 
verkocht. Deze producten zouden anders in de schappen van de voedselbank terecht komen… 
opnieuw lege schappen dus… 

Vanwege de aandacht van de regionale en landelijke pers konden we rekenen op veel en gulle giften! 
Van kerken, scholen, particulieren en stichtingen. Dankzij deze giften hebben we als voedselbank al 
onze klanten het hele jaar toch steeds een volle tas mee kunnen geven. 

Het was een bewogen jaar, een jaar dat we doorgekomen zijn met heel veel hulp. Hulp van alle gulle 
gevers maar zeker ook van alle vrijwilligers en vrijwillige hulp! 

Monique Bueving, 

Voorzitter bestuur 
     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.  
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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.  
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 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 2020 

2.1 Het bestuur: 
 

 
 
Monique Bueving : Voorzitter     Maria Jongsma: Algemeen bestuurslid 

Jack Koops: Marketing & Communicatie,   Jan Huizinga: Penningmeester       
    Secretaris a.i. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Voedselbank. De VBSG  
voorziet mensen uit de gemeente Groningen (stad Groningen, Haren en ten Boer) van voedsel 
en non-food.  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. Hiervoor is in het leven geroepen 
het R(egionaal)O(verleg-P(latvorm).  Een drietal ROP-bijeenkomsten hebben in 2020 
plaatsgevonden en vanwege de Corona-omstandigheden hebben deze bijeenkomsten digitaal 
plaatsgevonden (Teams, Zoom). 
Op verzoek van een aantal voedselbanken in onze provincie worden 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 zijn dan ook niet opgemaakt. Ook weer vanwege Corona hebben er in 2020 2 
digitale bijeenkomsten plaatsgevonden. 
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In april van dit jaar hebben er in de huidige bestuurssamenstelling meerdere wijzigingen 
plaatsgevonden.  Zowel onze voorzitter Ulfert Molenhuis als ons bestuurslid Vrijwilligerszaken 
Nettie Hoogers hebben hun bestuurstaken beeindigd.  
 
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 goede plek hebben en die niets te veel is om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. Zes dagen per week zijn ze bij ons in touw. Medio 2020 bedroeg het aantal 
vrijwilligers bij onze voedselbank ca 200. 
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 de producten in de schappen van de winkel plaatsen, 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 één van de armste steden van Nederland. 
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2.4. Organogram Voedselbank Stad Groningen 2020 
 

  Bestuur VSBG   

      
Jack Koops  Jan Huizinga Monique Bueving Maria Jongsma Jack Koops   
Marketing, 
Communicatie en 
Commercie  

Penningmeester Voorzitter Alg. bestuurslid Secretaris a.i. 

 
 

      

   Bedrijfsleiding   

         
 Fokje Kooistra   Hendrikus Beck   
      

   Coördinatoren   
      

Logistiek DC Magazijn Winkel Non-food Administratie  
Bouko Kuiper, 
Claudia Plagmeijer 

 

Ina van der Veen, 
Monique romans,  
Trees Dillema,  
 Esther Elzinga,  
 Rens Pol 

Louise Lillipory Helena Ebbinge 

 
       

 
 
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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Gedurende dit jaar hebben we door de uitbraak van Covid-19 veel moeten vragen van de 200 
vrijwilligers. Bij de eerste lockdown in maart hebben we besloten om alle boodschappen te 
bezorgen bij onze clënten. Dit hebben we gedaan tot 1 juli en zijn toen overgegaan op het halen 
van de boodschappen door onze cliënten binnen de afgesproken tijdvakken.  
Veel van onze vrijwilligers hebben het besluit genomen om gedurende de Coronauitbraak thuis 
te blijven wat natuurlijk gerespecteerd werd. De flexibiliteit van de vrijwilligers die uiteindelijk 
konden maar ookm wilden blijven is groot geweest en met een veel kleiner team is het ons toch 
gelukt onze cliënten dagelijks van voedsel te voorzien. Een geweldige prestatie waar we erg trots 
op zijn! 
 
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 organisatie afgevraagd of 
het zinvol zou zijn om de aanmeldingen weer voor een deel in eigen hand te nemen, dus met 
eigen mensen en een eigen nieuw systeem, dit om de mensen die op dit moment onder de radar 
zitten van de instellingen die de intake voor de Voedselbank verzorgen, deels te ontlasten. 
Medio 2021 zal hiervoor een projectteam worden samengesteld om inzichtelijk te krijgen welke 
stappen er gezet dienen te worden op gebied van  benodigde investeringen in mensen, kennis 
en financiën waardoor uiteindelijk een afgewogen en organisatiebreed gedragen besluit kan 
worden genomen. We hopen dit haalbaarheidonderzoek in Q2-2021 af te kunnen ronden. 
 
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.  
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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 2020 als volgt:  
Basisbedrag per huishouden, per maand  € 135 
Per persoon    €   95        
   
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van Voedselbanken Nederland op 28 november 
2020 zijn de normbedragen voor 2021 niet verhoogd. 
 
De normbedragen per maand per gezin zijn (voorbeelden):  
1 persoon       € 230  
2 volwassenen       € 325  
1 volwassene en 1 kind     € 325  
1 volwassene en 2 kinderen   € 420  
2 volwassenen en 2 kinderen   € 515  
1 volwassene en 3 kinderen    € 515  
 
Wij blijven soepel omgaan met de criteria 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 2020 
In 2020 is ons wagenpark niet verder uitgebreid. Onvoorziene omstandigheden daargelaten 
hebben we voor de komende jaren ons wagenpark zodanig vormgegeven dat hierin voorlopig 
geen extra investeringen hoeven plaats te vinden. Wel zal er medio 2021 een auto vervangen 
dienen te worden in verband met ouderdom en daarmee onvermijdelijk gepaard gaande (te) 
hoge onderhoudskosten. 
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3. Productbescherming 
3.1. Voedselveiligheid  
Zoals ieder jaar vinden er ook weer steekproefsgewijs controles plaats door de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). 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 daartoe bij. Ook 
hebben wij door het aanschaffen van stapelbare kisten ervoor gezorgd, dat ons voedsel nog 
beter afgeschermd is tegen muizen en ander ongedierte. Wij hebben bij de jaarlijkse 
onaangekondigde controle het rapportcijfer 8,1 hebben behaald. Dit betekent ten opzichte van 
2019 een verlaging met 1,0 punt maar desondanks een mooi cijfer. In 2021 zullen we alles in het 
werk stellen om dit cijfer weer te verbeteren naar > 9,0 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.  
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  
leesproducten die anders zouden worden vernietigd, vriezen wij in op -23 graden en deze 
kunnen daarna tot twee maanden ingevroren worden bewaard.  
 
 
 
 
 
 

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


 

12  

 
 
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 2020 is de bijdrage van de kerken ook weer zeer behoorlijk geweest. 
Het aantal kerken dat inzamelt voor de VBSG nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 
voorgaand jaar.  
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4. Onze activiteiten in 2020 
4.1. COVID-19 en de negatieve gevolgen voor de activiteiten van onze Voedselbank 
Normaal gesproken maken we aan het begin van ieder jaar een draaiboek voor te organiseren 
activiteiten voor onze cliënten en hun kinderen, dit jaar was dat ook het geval maar de pandemie 
zorgde ervoor dat door de meeste activiteiten een dikke streep moest.  
Een greep uit de gecancelde activiteiten: 
 de half-jaarlijkse inzameling (maart/April) bij de Albert Heijn vestigingen in stad; 
 de half-jaarlijkse inzameling (september) bij de Jumbo-vestigingen in stad; 
 de zeilkampweek voor kinderen van de voedselbank; 
 het dagje Drouwenerzand voor de kleine kinderen van de voedselbank; 
 het dagje burcht Wedde met oud-hollandse spelen en heel veel plezier; 
 het jaarlijkse Sinterklaasfeest; 
 Heel veel spontane acties door particuliere initiatieven die we helaas niet konden 

invullen of medewerking aan konden verlenen. 
 
4.2. COVID-19 en de positieve gevolgen voor onze Voedselbank 
Ondanks alles heeft de pandemie ook min of meer positieve gevolgen gehad. Zo leerden we als 
organisatie hoeveel spontane en creatieve ideeën er bij onze vrijwilligers vandaan komen. Een 
mooi voorbeeld is dat we de cliënten die we niet meer binnen mochten ontvangen in onze 
winkel buiten moesten laten wachten terwijl de vrijwilligers binnen de boodschappentassen 
vulden en dan op nummer afgaven aan de cliënten. Dit veroorzaakte nogal wat overlast buiten 
en dus kozen we ervoor om de boodschappen /pakketten thuis te gaan afleveren. Dir vergde 
veel organisatie-en improvisatie en met medewerking van de Stichting Present hebben we heel 
veel externe organisaties en groepen mensen bereid gevonden om dit voor ons te gaan 
verzorgen. 
 

    
  Klaarmaken voor vertrek  De gevulde tassen per individuele cliënt 
 

    
 Vrijwilligers vullen de tassen   De looproutes zijn gemaakt 
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Ook werden we in staat gesteld om intern een aantal projecten op te starten zoals de asfaltering 
van ons buitenterras en het aanbrengen van een nieuwe en slijtvaste toplaag op de vloer binnen. 
 
4.3. Uitgevoerde projecten 
 
Asfaltering buitenterrein 

   
         Het oude grint er uit   KWS in de startblokken! 
 

   
        Een voor ons groot project        Aanbrengen afwateringsgoten 
 
Aanbrengen slijtvaste toplaag 
 

   
  Het werk in volle gang   Alle koelingen uit de winkel 
 

   
  De eerste resultaten   Het glimt behoorlijk! 
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4.4. De Kerst-Inzamelactie 2020 
De Kerst-Inzamelactie 2020 was mede dankzij de inbreng van velen weer een groot succes. 
Ondanks alle beperkingen die de Corona-omstandigheden met zich meebrachten zijn we er toch 
weer in geslaagd een geweldige actie te organiseren. Heel veel supermarkten werkten prima 
mee en creëerden de omstandigheden waarbij de 1e jaar’s studenten van Studentenvereniging 
Vindicat vol gas konden geven en met zichtbaar veel inzet en plezier konden inzamelen op veel 
verschillende locaties. Daarnaast hebben we kunnen constateren dat de bereidheid onder de 
stad-Groninger bevolking, bedrijfsleven, scholen en kerken om gul te geven echt extreem hoog 
was in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook toen was het goed maar moesten we er veel 
meer energie insteken en actie ondernemen. Nu werden we spontaan benaderd wat men kon 
of wilde doen.  De totale opbrengst aan giften, donaties van bedrijven en particulieren, acties 
van scholen en kerken bedroeg € 302.068,- aan verkoopwaarde, waaronder 1903 ingezamelde 
kratten food en non-food, duizenden kerstpakketten van Voedselbanken Nederland, RIKI 
Stichting, gemeente en provincie Groningen. Dit betekende een stijging met 22% ten opzichte 
van de opbrengst 2019!  
 

               
       
Pallets luiers en maandverband      Inzameling Benny’s Supermarkt        Benny Kleiker, eigenaar en 
van Essity BV Hoogezand.               H. Colleniusstraat Groningen             trouw ondersteuner van de  
                 Voedselbank Stad Groningen 
 

        
  
Inzameling Noorderpoort             (Deel) team Henk de Haan bij in-       Deel van de opbrengst AH    
College              zameling AH Oosterhogebrug      Oosterhogebrug (114 kratten) 

       
 Deel opbrengst St. Kinder-  En wat we haalden bij slechts 3    En nog een SKSG lading! 
 Opvang Stad Groningen (SKSG) van de 16 andere SKSG-locaties 
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5. Het Jaarverslag van de penningmeester 
5.1. Een terugblik en vooruitkijken 
Het is voor de Voedselbank Stad Groningen zowel qua voedselverwerving en verstrekking, als 
ook financieel een bijzonder jaar geweest. Voor het bij velen reeds bekende ontbijtproject van 
de Voedselbank waar wij jaarlijks € 80.000,-- voor investeren om melk en eieren te kunnen 
inkopen, ontvingen wij weer voldoende donaties vanuit bedrijven en stichtingen en kerken om 
dit te kunnen realiseren. 
 
Door de onzekerheden die er begin maart waren rond de coronamaatregelen, (wel of geen 
volledige lockdown) leefde bij de leiding van de Voedselbank de angst dat het verstrekken van 
voedsel aan onze cliënten in gevaar zou komen. Met de provincie Groningen, de Gemeente 
Groningen en ondernemers werd een actie opgezet om bij het Feithhuis, maaltijden te laten 
bereiden. Zowel voor de Voedselbank Stad Groningen, als voor de 9 voedselbanken in de 
Provincie. Geschat werd dat dit nodig zou zijn voor 6 weken en dat hiervoor € 60.000,-- nodig 
zou zijn. Echter binnen 14 dagen ontvingen wij vanuit de Provincie en de Gemeente Groningen, 
bedrijven, particulieren en kerken het geweldige bedrag van € 120.000,--! 
 
Door de toegenomen corona maatregelen kon het verstrekken van bereide maaltijden niet meer 
worden ingepast in de inmiddels gewijzigde uitgifte van voedsel. Wij moesten noodgedwongen 
stoppen met de uitgifte via onze supermarkt omdat handhaving van 1.5 meter afstand houden 
in de praktijk niet mogelijk bleek. Hierdoor moesten onze vrijwilligers de pakketten zelf gaan 
samenstellen. Ook konden wij de cliënten niet op een verantwoorde wijze ontvangen bij de 
Voedselbank. Noodgedwongen besloten wij om de pakketten bij de cliënten thuis te bezorgen. 
Dit vereiste een forse logistieke operatie. Dagelijks moesten ca. 110 cliënten worden bezocht en 
dat 6 dagen in de week.  
 
Wij zijn met het opzetten van de bezorging door vrijwilligers ontzettend geholpen door de 
stichting Present, die gedurende ca. 10 weken dagelijks gezorgd heeft voor voldoende 
vrijwilligers. Om andere vrijwilligers niet tekort te doen, wil ik hier nog vermelden dat van de 
supportersvereniging van FC Groningen 2 dagen per week de bezorging kosteloos voor hun 
rekening hebben genomen en daarnaast een donatie hebben gedaan voor de aanschaf van een 
stapelaar. 
 
De aantallen donaties en de hoogte van de bedragen die we in 2020 mochten ontvangen waren 
overweldigend. De donaties zijn zo overweldigend geweest, dat wij door één donateur te 
noemen anderen te kort zouden doen. We volstaan met het vermelden van een aantal in het 
oog springende donaties: 
1. Uit de ontvangen donaties van het Feithuis zijn naast de aanschaf van maaltijden ook 
boodschappentassen aangeschaft en kosten voor vervoer en administratieve aanpassingen 
betaald. Een groot gedeelte van het geld is besteed aan het verstrekken van voedselbonnen;  
2. Door het sluiten van winkels door de Corona maatregelen hebben wij veel voedsel gedoneerd 
gekregen van o.m. Action, Hema en Horecabedrijven; 
3. Dankzij de donatie van de Riki Stichting konden wij aan de brugpiepers weer een fiets en de 
vereiste schoolspullen en kleding verstrekken;  
4. Door donaties van de familie Woldring konden wij maandelijks voor een bedrag van € 1.000,-- 
groenten en fruit aankopen.  
5. Ook dragen wij bij in de kosten voor de aanschaf van poot en zaaigoed voor de 4 voedseltuinen, 
die ons jaarlijks van gezond voedsel voorzien. 
Naast deze giften en opbrengsten hebben wij een aantal voorzieningen getroffen voor de 
aankoop van groenten en fruit, vlees en vis en melk en eieren. Met deze voorzieningen zijn 
noodzakelijke aankopen in 2021 gewaarborgd. 
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De voorziening van € 100.000,-- welke wij hadden getroffen in 2019 voor uitvoering in 2020 van 
ondermeer het asfalteren van het buitenterrein en het vloeistof dicht maken van de vloer in de 
hal en winkel is in 2020 binnen de begrote voorziening uitgevoerd.  
 
Daarnaast is er een voorziening getroffen voor het aanbrengen van een overkapping op het 
buitenterrein voor opslag van emballage. Ook verwachten wij een vervangende bedrijfsauto aan 
te schaffen. 
 
Hoewel we nog steeds te maken hebben met Corona maatregelen gaan we het jaar 2021 met 
veel vertrouwen tegemoet. Wij hopen dat men ons ook in 2021 wil blijven steunen, zodat wij 
zonder financiële zorgen onze primaire taak kunnen blijven uitvoeren, namelijk onze cliënten 
voorzien van een goed voedselpakket en met acties en evenementen hun zorgen verlichten.  
 
Jan Huizinga 
Penningmeester Voedselbank Stad Groningen 
 
Voor de Jaarrekening 2020 Voedselbank Stad Groningen zie Bijlage 1 van 
dit Jaarverslag of kijk op www.voedselbank-groningen.nl6.1. 
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6. Project Stadjers Hand in Hand 
 
HET JAARVERSLAG 2020 

6.1. De missie/visie van Stadjers Hand in Hand (SHH) 

Het coachen van cliënten van de voedselbank gedurende een periode met het doel om de 
client op sociaal en maatschappelijk gebied weer te integreren in de samenleving. 
 

De waarden en normen van deze missie 

Het uitgangspunt van SHH is de gelijkwaardigheid tussen coach en deelnemer. 
 

De deelnemer staat altijd centraal. 
 

De individuele aanpak: de coach is er voor de deelnemer. 
 

Coach en deelnemer houden zich aan gemaakte afspraken en trekken samen op. 
 

Coaches zijn nadrukkelijk geen hulpverlener, maar staan zij aan zij. 
 

De vragen van de deelnemer zijn leidend. 
 

6.2. Kernteam 

In 2019 is de samenstelling van het kernteam gewijzigd. Een lid is verhuisd, een lid is niet actief 
geweest in verband met de coronacrisis. Inmiddels is het kernteam weer compleet. 
 
Het kernteam komt regelmatig bij elkaar om het proces van SHH te volgen, bij te sturen waar dit 
nodig is en nieuwe ideeën aan te dragen. De uitvoering wordt nauwlettend gevolgd. 

6.3. Terugblik 2020 
 
 Het zal duidelijk zijn dat COVID-19 de boventoon heeft gevoerd in het jaar 2020. 

Normaal gesproken was de projectleider wekelijks of vaker op de voedselbank om met de 
cliënten te praten en hen in te schrijven voor SHH. Vanaf begin maart is dit stil komen te liggen. 
 
Er werden vanaf dit moment geen cliënten meer ingeschreven. Het gevolg hiervan is, dat er 
geen koppelingen hebben plaatsgevonden en geen activiteiten met betrekking tot nieuwe 
inschrijvingen. 
De deelnemers aan SHH mochten hun wekelijkse gang naar de voedselbank niet meer maken. 
De voedselpakketten werden thuis afgeleverd en dit resulteerde erin dat de deelnemers zich 
volledig terugtrokken in hun zogenaamde 'overlevingsstand'. Zij waren voor niemand meer 
bereikbaar. 
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De coaches hebben contact gezocht via Whatsapp, telefoon en sociale media. Ook voor hen is 
dit een zware tijd geweest. Vanaf ongeveer oktober heeft SHH een poging ondernomen om de 
contacten met de cliënten van de voedselbank te herstellen. Inzet was om op de voedselbank 
contacten te vernieuwen, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid wat 
koppelingen betreft. De tijdspanne was daarvoor te kort. 

Er stonden vanaf maart 15 coaches in de wacht die dus niet gekoppeld konden worden. 
Vijf coaches hebben vanwege de lange wachttijd besloten om niet verder te gaan met SHH. 
Twintig coaches waren min of meer actief. 
Het netwerken, wat een groot deel uitmaakt van de taken van de projectleider, heeft door 
COVID-19 op een laag pitje gestaan. 

6.4. Activiteiten 2020 
Er hebben twee coach-avonden plaatsgevonden. Deze worden goed bezocht. 
De coaches geven aan dat hier behoefte aan is. Op deze bijeenkomsten kunnen ze 
ervaringen uitwisselen en een casus voorleggen. Voor de pauze worden er sprekers 
uitgenodigd uit  
verschillende disciplines. Na de pauze komen de coaches en de projectleider met specifieke 
vragen die in kleine groepen worden behandeld. Tijdens het plenaire deel worden de  
uitkomsten en overwegingen verzameld. Het kernteam gaat hiermee aan de slag.  
Het is de taak van de projectleider dit terug to koppelen naar de coaches. 

Het netwerken, wat normaal gesproken een groot deel beslaat van de activiteiten, heeft 
het afgelopen jaar via digitale ontmoetingen plaatsgevonden. Niet ideaal, wel 
noodzakelijk. De projectleider heeft veel zoommeetings, teammeetings en webinars 
gevolgd om op de hoogte blijven. Een leerzaam proces. 

Vanaf half maart werd de projectleider benaderd door zowel coaches als deelnemers met de 
vraag of er meer contact mogelijk was. Men zocht meer ondersteuning in verband met het 
wegvallen van de fysieke contacten door COVID-19. Vanaf dat moment is vrijwel dagelijks 
contact met een coach en/of deelnemer opgestart. Een wekelijkse mail naar de coaches 
hoorde hierbij. 
 

SHH heeft de samenwerking met project Kansrijk Oost beëindigd. 
De reden hiervoor is dat de toezeggingen die aan SHH waren gedaan, niet zijn nagekomen. 

De relatie met het WIJ-team Oosterpark is verstevigd en resulteert in het aanmelden van 
cliënten voor SHH. Axel Kroeze heeft hiervoor de leiding. Deze samenwerking is tot stand 
gekomen vanuit het WIJ-team en verloopt zeer voorspoedig. 
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6.5. Conclusie 2020 
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden, is de verandering met betrekking tot het 
tweesporenbeleid binnen SHH. Er konden geen cliënten worden ingeschreven omdat de  
projectleider niet op de voedselbank aanwezig mocht zijn in verband met COVID-19.  
Dit is van grote betekenis geweest voor de invulling van spoor 1. 

Spoor 1 betreft de inschrijving van nieuwe aanmeldingen. Nieuwe cliënten die zich aanmelden 
hebben de intentie om zo snel mogelijk weer zonder de voedselbank te kunnen. 
Dit betreft ongeveer 50% van de SHH-deelnemers en zij waren binnen een jaar weer 
aan het werk. Door de lockdown en doordat deze groep niet meer rechtstreeks benaderd kon 
worden, heeft SHH nu alleen nog cliënten die behoren tot spoor 2. 

Spoor 2 betreft de aanmeldingen van mensen met complexe problematiek. Deze groep heeft 
problemen, zowel op financieel gebied als sociaal en maatschappelijk. 
Terugkeer in de maatschappij is zeker haalbaar, maar heeft lange(re) tijd nodig. 

Het was een mager jaar qua aantallen uitgestroomde deelnemers, hoewel het percentueel 
hoger was dan in 2019. In 2019 heeft SHH nog 25 deelnemers doen uitstromen uit de 
voedselbank waarvan een aantal ook werk hebben gekregen. In 2020 zijn 8 deelnemers 
uitgestroomd. 

We moesten noodgedwongen netwerken door middel van digitale communicatie. Dat was 
leerzaam. 

Er is een wisseling van de wacht geweest in het kernteam. 

SHH is toegetreden tot het platform tegen armoede 'Omarm Groningen'. Dit is een platform 
dat is opgezet door de gemeente Groningen. 

Er is uitgebreid contact geweest met wethouder Isabelle Diks. Dit contact zal in 2021 worden 
uitgebreid en verstevigd. 

Er heeft zich een aantal deelnemers aangemeld via bestaande deelnemers. Dat is goed 
nieuws. 



6.6. Doelstellingen 2021 
We willen de missie van SHH stads breed uitdragen. 
Onze missie was om binnen een jaar de deelnemers van spoor 1 te laten uitstromen. 

De missie voor 2021 stellen we bij omdat SHH nu alleen deelnemers heeft voor spoor 2. 
Deze deelnemers hebben gemiddeld anderhalf tot twee jaar nodig om te kunnen uitstromen. 
Als SHH weer op de voedselbank kan gaan inschrijven, zullen wij ons ook weer richten op spoor 1. 

Onze missie blijft om de cliënten te laten uitstromen door naast hen te staan en hen weer 
een plaats in de maatschappij in te laten nemen. Echter, niet meer binnen een jaar: het 
tijdpad voor spoor 2 breidt zich uit naar anderhalf tot twee jaar. 

In 2021 gaat SHH door met de samenwerking met WIJ-Oosterpark. Het voordeel hiervan is dat 
SHH, indien nodig, rechtstreeks een beroep kan doen op professionele hulp voor onze deelnemers. 

Netwerken via digitale ontmoetingen zal ook dit jaar noodzakelijk zijn. 

SHH start een PR-campagne op. Er is een bedrag toegezegd door de gemeente van € 10.000, 
maar dit is nog niet ontvangen. Door het Maripaan-Team is een bedrag toegezegd van ruim 
€ 4300; dit is bestemd voor de PR-campagne. Er heeft zich iemand aangemeld die de PR op 
zich wil nemen. Inmiddels heeft hij een nieuwe huisstijl ontworpen. Nu SHH al vijf jaar aan de 
weg timmert, werd dat hoog tijd. De campagne zal erop gericht zijn SHH in de hele stad te 
promoten. Lezingen, Linkedin, Facebook, etcetera, alles zal worden ingezet. 

Als we elkaar weer live kunnen ontmoeten, zullen de coach-avonden opgepakt worden. 

Met het nieuwe kernteam zal SHH zich ook het komend jaar volop blijven ontwikkelen. 

In het voorjaar zal Meta van Zoelen onderzoek doen naar SHH. De onderzoeksvragen worden 
nog geformuleerd. Meta is werkzaam in het UMCG en studeert af. Zij doet onder andere 
onderzoek naar projecten binnen haar vakgebied. Ook geeft ze leiding aan onderzoeksprojecten. 
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6.7. Bijlage 

7 cliënten zijn uitgestroomd 

Doelstellingen 2021 

■ Uitgestroomd en werk ■ Uitgestroomd en geen werk ■ Niet uitgestroomd en geen werk

Voor de bovenstaande grafiek zijn alle afgesloten cliënten (inclusief de client die 
niet is uitgestroomd) als totaal genomen, dit zijn 8 cliënten. Voor de groep 
'uitgestroomd en geen werk' is het als volgt berekend: grootte van de groep 
gedeeld door het totaal: 6 delen door 8 =75 %. Hetzelfde geldt voor de andere 
twee groepen, de groepsgrootte wordt gedeeld door het totaal, dus 1 wordt 
gedeeld door 8 = 12,5%. 
_________________________________________________________________________________________ 

27 coaches zijn actief 

■ Gekoppeld ■ In de wacht

27 coaches             16 cliënten actief 
13 coaches hebben nog actieve cliënten     23 cliënten (incl. afgesloten) 
10 in de wacht 
  4 non-actief 

Afgesloten: 
Wel werk, geen VB:1 
Geen werk, geen VB:6 
Geen werk wel VB: 1 
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7. Het Tien Punten Plan voor een structurele aanpak van de armoede 2020
7.1. Evaluatie van de voortgang 
Een groep vrijwilligers en ambassadeurs verbonden aan de Voedselbank Groningen heeft de 
handschoen opgepakt om te werken aan het tienpuntenplan.  Aanleiding in 2017 voor het opstellen 
van een Tienpuntenplan voor armoedebestrijding is dat Groningen nog steeds in de top drie van 
armste steden van Nederland staat en armoede wel verlicht wordt, maar het aantal mensen in 
armoede niet vermindert, ondanks alle inspanningen. Systematische problemen die aantoonbaar de 
oorzaak van de armoede zijn met name rondom schulden, zijn met dit plan afgelopen jaren onder de 
aandacht gebracht bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. In de komende 
jaren willen we dit plan clusteren tot bewustwording rondom 3 thema’s: Schuldhulpverlening, 
Kinderen en Verbinding. Daarmee blijven we inzetten op samen werken tegen armoede. 

De punten brengen we onder de aandacht bij een breed publiek voor bewustwording over de ernst 
van de armoedeproblematiek in Groningen. Daarmee laten we iedereen die belangstelling heeft 
meedenken over en meewerken aan oplossingen om het aantal huishoudens dat onder de 
armoedegrens leeft te minimaliseren. Drie keer per jaar doen we een panelonderzoek in Groningen 
onder mensen die zelf in armoede leven, maar ook onder hulpverleners, vrijwilligers en andere 
betrokkenen. We stellen vragen over de thema’s in het tienpuntenplan en laten de mensen van het 
panel weten wat de antwoorden zijn én welke acties we gaan ondernemen. In het najaar van 2020 
hebben we het eerste panelonderzoek uitgevoerd. Op de website https://tienpuntenplan.nl/ zijn de 
resultaten te lezen.  

We hebben in 2020 onderzoek naar het gebruik van medische zorg uit laten voeren door de 
Wetenschapswinkel. Het resultaat is te vinden op de website. En als vervolg zijn we nu samen met een 
tandarts bezig om te zorgen dat jaarlijks een aantal klanten gratis behandeld kunnen worden. 

De Voedselbank Stad Groningen zet zich al jaren in voor kinderen die opgroeien in armoede. Naast het 
zorgen voor ontbijten voor de schoolkinderen van onze klanten door het verstrekken van brood, melk 
en eieren aan gezinnen is er ook in 2020 gezorgd voor sinterklaascadeaus voor de kinderen van onze 
klanten- een enthousiast team van Sint en Pieten heeft dit jaar de cadeaus verspreid, omdat vanwege 
corona er geen bijeenkomst gehouden kon worden. Financieel is dit mogelijk gemaakt door o.a. de 
Stichting Kinderhulp. 

In de zomerperiode hebben we wederom gesteund door de Riki stichting het "Brugpieperproject" 
kunnen uitvoeren: de kinderen van onze klanten die voor het eerst naar de brugklas gaan zijn allemaal 
voorzien van fiets, laptop, schooltas zodat ze de eerste stappen naar het vervolgonderwijs goed 
kunnen zetten.  

In de komende jaren zet de Voedselbank zich in voor het project "Kansen voor kinderen uit gezinnen 
in Armoede" waar vanuit het programma Toukomst de komende jaren, veel in zal worden 
geïnvesteerd. De voedselbank stad Groningen zal voor de provincie de aanjaagfunctie hebben voor de 
samenwerking met de basisscholen om gezamenlijk te zorgen dat alle kinderen een ontbijt krijgen.  
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7.2. De 10 punten in het kort beschreven: 
1. Je kunt (consumptief) alleen maar iets ontvangen als je het hebt betaald. Hierdoor verandert het
koopgedrag, komt men niet meer in de verleiding en daalt het aantal schuldeisers sterk.

2. De Schuldhulpverlening moet op de schop. De schuldsanering zou na aanmelding binnen twee
maanden dossier-compleet moeten zijn. Schuldeisers die een aanbod van het GKB ontvangen,
reageren binnen een maand en doen anders niet mee in de sanering. Het spel kan nu binnen vier
maanden na aanmelding op de wagen. Iedereen die in dit traject terecht komt, krijgt de verplichting
een preventiecursus te volgen en dossierhulp te accepteren.

3. Stel je hebt een schuld van € 1.000 en je hebt niet de middelen en geen netwerk om de schuld in te
lossen. De inningskosten lopen snel op en verdubbelen de schuld. Als mensen langere tijd schulden
hebben en maken, dan is soms de helft de werkelijk gemaakte schuld en de andere helft zijn de kosten
van die schuld.

4. Door het eigen risico maken mensen in armoede geen gebruik meer van medische zorg. Door dit
risico inkomensafhankelijk te maken of een Nationaal Zorgfonds, hef je dit op.
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5. Als mensen meer bereid zijn te delen, dan zou dat de Voedselbanken overbodig maken.

6. Schaamte brengt arme kinderen in een nog slechtere positie. Door ze te laten zien wat het ze kost als ze
zich schamen voor armoede en wat het oplevert als ze het schaamtekleed durven af te werpen dan wordt
de positie van deze kinderen positief beïnvloed.

7. Arme mensen zijn aan het overleven, dat betekent dat er geen ruimte in hun hoofd is om er iets in
te stoppen als sollicitatieplicht, cursussen volgen enz.  Zorg eerst voor bandbreedte (ruimte), dan is er
een goede kans om zich te ontzorgen.

8. Ongeveer 30% van de inwoners van de stad is student en zij brengen de stad heel veel. Door de
aanwezigheid van veel studenten en minima in de stad is er sprake verdringing op de arbeidsmarkt.
Dit is een van de redenen waarom het voor minima lastig is om een baan te krijgen. Een van de
gevolgen hiervan is dat zij niet uit de armoede kunnen komen en zodoende in Groningen de meeste
kinderen in Nederland opgroeien in armoede.

9. Het terugdringen van armoede is niet eenvoudig en in de stad Groningen nog extra gecompliceerd
door het uitzonderlijk hoge aantal studenten. Wij pleiten ervoor dat de RUG en/of de
Hanzehogeschool Groningen een brede studie verrichten om de werkelijke oorzaken van de armoede
in deze stad in kaart te brengen en met oplossingen komen die er daadwerkelijk voor kunnen zorgen
dat de armoede hier substantieel afneemt. De stad heeft twee grote instituten waar op brede
terreinen de kennis is om onderzoek te doen en oplossingen aan te dragen, inclusief een financieel
kader.

10. De kloof tussen arm en rijk is groot en groeit zelfs. Is armoede een zaak van de arme alleen, of van
de buurt of wijk waar deze woont, van het dorp of de stad of van de gehele samenleving? Wij willen
de rijke wijken aandeelhouder maken van de problematiek van de arme wijken, door stabiele gezinnen 
rechtstreeks te koppelen aan arme gezinnen.

De brochure van het 10 Punten Plan is op aanvraag te verkrijgen bij de Afdeling 
Marketing en Communicatie van de Voedselbank Stad Groningen
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8. Onze sponsoren en Partners in 2020

Regionale Overheid: ROC’s, universiteit en hogescholen:

Studentenverenigingen: 

 Vindicat Atque Polit  Navigators   Albertus Magnus 

Bedrijven en organisaties: 

Supermarkt organisaties:

Goede doelen Stichtingen en Foundations: 

Stichting Ter Schouw- van Sanen .

Uitgelicht: Emmaplein Foundation 
De Emmaplein Foundation is een stichting, gevestigd in Haren, opgericht eind 2000 door Dick en 
Jacqueline Maan. Jacqueline Maan en Willemijn Maan vormen de Raad van Advies van de stichting. 
De stichting beheert een ruim vermogen en doet uitkeringen uit de opbrengsten hiervan. Het doel 
van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het 
algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woord. Bij het doen van uitkeringen kan 
het bestuur rekening houden met de speciale band die bestaat tussen de Emmaplein Foundation en 
Noord-Nederland. 

https://www.henkevenementen.com/
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


 

27  

BIJLAGE 1 

Financiële positie 2020 Voedselbank Stad Groningen 

Resultaten                  2020                                               2019                    

       €              %        €      %   

Netto baten                570.461           100,0 286.070  100,0  
Kostprijs van de baten           - 213.789           - 37,5           - 86.039   -30,1  
 
Brutowinst                356.672              62,5 200.031     69,9 
 
Afschrijvingen                 26.724                4,7   22.772       8,0 
Overige bedrijfskosten              327.409              57,3   182.649     63,9  
 
Som der bedrijfslasten              354.133              62,0  205.421     71,9  
 
Bedrijfsresultaat                    2.539                0,5 -   5.390   -   2,0   
Financiële baten en lasten                -  1.389             -  0,2 -       853   -   0,3  
 
Resultaat uit bedrijfsbeoefening                     1.150                0,3 -   6.243   -   2,3  
 
============================================================================================== 
Balans      
 
      ______  2020____________    ________2019__________ 
Activa      €              %  €        % 
 
Materiële vaste activa            107.034             21,7          120.565       29,4 
Vorderingen               28.629               5,7                  650         0,1 
Liquide middelen             358.689             72,6          289.322       70,5    
               494.352           100,0           410.537            100,0 
 
 
Passiva 
 
Kapitaal              109.604             22,2          108.455              26,4  
Voorzieningen             166.828             33,7          131.991       32,2 
Kortlopende schulden            217.920             44,1          170.091       41,4   
             494.352         100,0         410.537    100,0  
 
 
 
 
 
Het uitgebreide financieel verslag 2020 van de Voedselbank Stad Groningen kunt u 
vinden op onze website: www.voedselbank-groningen.nl    
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Bijlage 2 

Financieel Verslag Project Stadjers Hand in Hand 

              €___ 
Beginsaldo per 01-01-2020       21.722 
 
Opbrengsten (Sponsoren): 
Stichting Vay       1.000 
RIKI Stichting       9.500 
St. Emmaplein Foundation     5.000 
Rode- of Burgerweeshuis     3.999 
St. ter Schouw van Sanen     5.000 
          24.499 
          46.221 
Kosten: 
Projectkosten       2.325 
Aanschaffingen deelnemers     6.325 
Bijdrage ter ondersteuning     3.597 
          12.274 
 
Saldo per 31-12-2020        33.974 
 
================================================================================= 
 
Prognose 2021 
               €___ 
Beginsaldo per 01-01-2021       33.974 
 
Ontvangsten: 
RIKI Stichting       3.500 
Stichting Emmaplein Foundation    5.000 
St. ter Schouw van Sanen     5.000 
          13.500 
          47.474 
Te verwachten kosten 2021 
Operationele kosten      3.600 
Telefoonkosten          162 
Aanschaf apparatuur      5.500 
Kosten aanschaf huisraad     4.000 
Kosten drukwerk         150 
Pr-kosten       1.500 
          14.912 
 
Begroot overschot/tekort       32.562 
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