
JAARVERSLAG

DISTRIBUTIECENTRUM
REGIO GRONINGEN

2021
HANZE220227 Jaarverslag RDC.indd   2HANZE220227 Jaarverslag RDC.indd   2 13-04-2022   11:0513-04-2022   11:05



HANZE220227 Jaarverslag RDC.indd   3HANZE220227 Jaarverslag RDC.indd   3 13-04-2022   11:0513-04-2022   11:05



 1 

         
  

          

  JAARVERSLAG 2021 

Regionaal Distributie Centrum GRONINGEN  

  

 

https://www.voedselbankennederland.nl/


 2 

 

          
 

Terugblik 

De Stichting Regionaal Distributiecentrum heeft ook in 2021 gezorgd voor de voedselaanvoer 

van de 9 Voedselbanken in de provincie Groningen, en de gemeente Noordenveld. Deze 9 

voedselbanken zorgen waar in totaal ruim 2100 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 2021 hebben we weer 

met een enthousiast team van vrijwilligers dit werk kunnen uitvoeren.  

 

Op de werkvloer 

Het RDC-team bestaat uit 6 mensen, die in wisselende diensten gedurende 5 dagen per week 

het distributiecentrum bemannen. Ze zorgen ervoor dat de landelijke en regionale 

leveranciers ontvangen worden, De producten worden uitgeladen en meteen volgens een 

verdeelsleutel op basis van het aantal klanten verdeeld over de 9 voedselbanken. Binnen het 

RDC is opslagruimte in het magazijn, in de koeling en in de vriezer. Wekelijks komen de 

voedselbanken uit de regio 1 of meer keren om hun voorraden op te halen. De medewerkers 

van het RDC zorgen dat de producten klaar staan en helpen met laden van de bussen en lossen 

van de retouremballage. Alle inkomende en uitgaande emballage wordt geregistreerd en op 

de juiste plaats retour bezorgd. 

De coördinator van het RDC onderhoudt via mail en app contact met de voedselbanken in de 

provincie om ze tijdig te informeren over de verwachte producten zodat de capaciteit in de 

bussen voldoende is om de goederen af te halen. Met de andere RDC’s wordt contact 

onderhouden over de leveringen en ook binnenhalen van leveringen van regionale 

leveranciers. 

 

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.  
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Die trend heeft zich in 2021 verder voortgezet. Dat betekent 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 2021 toegenomen. Daarnaast 

hebben de afspraken met de RDC's in oostelijk Nederland gezorgd voor een toename van 

leveringen. Via de RDC's in Arnhem en Deventer krijgen we nu regelmatig zuivel en vlees 

aangevoerd.  

 

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 2022 

 

Afstemmen van de leveringen van de voedseltuinen in de provincie  

Wekelijks ontvangen we in de zomerperiode verse groenten van de verschillende 

voedseltuinen in de provincie: Toentje in de Paradijsvogelstraat in Groningen; de stichting 

Werken met Zorg in Oosterhogebrug; de Voedseltuin in Uithuizen en Tuuntje Voedseltuin 

Westerkwartier in Opende. Regelmatig vindt overleg tussen de tuinen plaats om de 

teeltplannen goed af te stemmen. In 2021 zijn kassen, kweektafels e.d. aangeschaft voor de 

verhoging van de productie.  

 

Onderzoek  

In 2021 heeft een RUG masterstudent Liesbeth Bouwmeester onderzoek gedaan met als 

onderzoeksvraag: Hoe kunnen voedselbanken het distributieproces van vers voedsel van RDC 

naar de cliënt optimaliseren? 

Een wetenschappelijk artikel gaf aan dat supply chains voor vers voedsel optimaal kunnen 

profiteren van gecentraliseerde planningen als de levensduur van producten kort is, wat het 

geval is bij vers voedsel. Ook is het toepasselijk in situaties waar de vraag onzeker is, wat 

natuurlijk bij voedselbanken al helemaal aan de orde is, en wanneer een mismatch tussen 

vraag en aanbod heel onwenselijk is. Daarom ben ik me gaan focussen op deze 

gecentraliseerde planning, omdat voedselbanken op dit moment zelf bepalen wanneer ze 

precies hun aandeel komen ophalen.  
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De kans is dus groot dat wanneer je dit gaat centraliseren en gaat spelen met de dagen dat 

voedselbanken hun aandeel komen ophalen en de uitgifte daarvan, dat de gemiddelde tijd 

tussen binnenkomst en uitgifte te verbeteren is. 

Als resultaat van de studie is de optimale dag voor de voedselbanken uitgezocht. Het bleek 

dat Midden-Groningen en Oldambt het beste op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen 

komen. De optimale dag voor de voedselbanken die slechts 1x per week komen is donderdag. 

De samenvatting en de presentatie van het onderzoek zijn te downloaden op de website.  

Een tweede student is onder leiding van Prof Dirk Pieter van den Donk aan de slag gegaan met 

verbetering van registratie, maar hij heeft zijn onderzoek niet kunnen afronden.  

 

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, omgaan met hulpverlening, instellen van een vertrouwenspersoon, 

strategische planning. En er wordt natuurlijk elke vergadering ervaringen uitgewisseld.  

Het ROP is 4 keer bijeengeweest voorafgaand aan de ALV’s in 2021. In februari is er een extra 

bijeenkomst geweest over het omgaan met hulpverleningsorganisaties en in september is een 

extra bijeenkomst gehouden om gezamenlijk te brainstormen over de toekomstplannen. 

Resultaat was het voorbereiden van onderzoek naar de mogelijkheden om voor de oostkant 

van de provincie het vervoer gezamenlijk regelen. 

Door de Corona maatregelen werden deze ROP vergaderingen voor een deel digitaal 

gehouden. Regelmatig was er ook een vertegenwoordiger van VBN bij aanwezig. De voorzitter 

van het RDC Groningen nam maandelijks deel aan de bestuurlijke overleggen (ook digitaal) 

met andere RDC-besturen en VBN. 

 

Onze plannen voor 2022 

• Het verder ontwikkelen van efficiënt vervoer tussen de RDC's Arnhem, Deventer, 

Meppel, Drachten en Groningen en daarmee vergroten van de voedselstromen.  

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

• 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  

 

https://www.voedselbankennederland.nl/


 5 

 
 

• Uitbreiden van de afspraken met boeren in de regio die voedsel willen leveren voor de 

voedselbanken  

• Uitbreiden van de koel/vries capaciteit van de voedselbanken in de regio en afspraken 

met partijen die kunnen ondersteunen bij tijdelijke opslag  

• 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 hebben wij een mooie buffer om tegenvallers op te vangen en te 

voorkomen dat de aangesloten Voedselbanken financieel 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 ons zes dagen in de week hebben geholpen om 

voedsel en non-food binnen te halen, op te slaan en uit te geven. Onze beide coördinatoren 

van het RDC Claudia en Bouko 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. We hopen op dezelfde voet verder te gaan in 2021!  

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jongsma, Voorzitter RDC Groningen     

 

   
Samenstelling bestuur Stichting RDC Groningen 2021: 
 
Maria Jongsma  Jan F Huizinga       Jack Koops      
voorzitter  penningmeester     secretaris      
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Bijlage 1: 
Winst – en Verliesrekening over 2021  
             2021     2020 
   ________________      __________________  
     €      €            €     € 
Netto Omzet       67.048        81.650 
Inkoopwaarde van de omzet    -44.294                -38.182  
Brutowinst           22.754    43.468  
Afschrijvingen              3.164    2.038 
Exploitatie-en machinekosten          3.300    4.472       
Verkoopkosten             2.514    1.684  
Kantoorkosten             7.738    6.803 
Algemene kosten             6.888    6.868     
Som der bedrijfslasten        23.604     21.865 
Bedrijfsresultaat             -850    21.603 
Rentelasten en soortgelijke kosten            -320        -296 
Resultaat uit bedrijfsuitoefening        -1.170    21.307  
                               
===========================================================================
Balans per 31 december 2021        
     31 december 2021       31 december 2020 
          €   €  €   € 
Activa 
Vaste Activa 
Materiële vast activa 
Inventaris                8.691    10.725 
Vlottende activa 
Liquide middelen           115.537               114.674  
 
             124.228               125.399 

      
 
     31 december 2021       31 december 2020 
          €   €  €   € 
Passiva 
Kapitaal 
Eigen kapitaal            123.228            124.399 
Kortlopende schulden 
Overige schulden en overlopende passiva             1.000                1.000 
 
             124.228            125.399 
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Regionaal Distributie Centrum Groningen 
Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021 
 
                  2021                                  2020                  
       €    € 
Netto – omzet      
Bijdrage landelijke voedselbank  64.648             74.873           
Vergoeding transportkosten Provincie  2.400               6.000 
Opbrengst verloting motor          -               777 
      67.048             81.650  
Inkoopwaarde omzet 
Bijdrage transportkosten extern  10.341             18.242 
Bijdrage afschrijving transportmiddelen       -               2.900  
Bijdrage afschrijving koel-en vriescellen  2.900      - 
Voedselbank Stad Groningen   
Transportkosten intern   17.040             17.040 
Ondersteuning Voedseltuin Opende   6.000      - 
Bijdrage Voedseltuin Toentje Groningen  8.000                -        
      44.294             38.182   
Afschrijvingen 
Afschrijving materiële vaste activa 
Inventaris      3.164               2.038 

 
Exploitatie- en machinekosten 
Onderhoud inventaris    3.300               4.472 
 
Verkoopkosten 
Verpakkingsmateriaal     2.514               1.684  
 
Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden    1.025               1.210 
Telefoon/fax          650     824 
Printerkosten      1.391               1.540 
Bijdrage computerkosten VBSG    4.672               3.229     
              7.738               6.803  
Algemene kosten 
Administratiekosten         710               1.688 
Kosten vrijwilligers     5.736               4.772 
Overige algemene kosten        442                 408   
       6.888               6.868  
 
Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankkosten           320     296 
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Regionaal Distributie Centrum Groningen 
Toelichting op de balans 2021 
 
Vlottende activa 

 
        2021_________   _____2020_______ 

          €       € 
 
Liquide middelen   
 
Rabobank 25 RABO 0330 2886 79  115.537              114.674 
 
 

Kortlopende schulden 
 

Overige schulden en overlopende passiva  
 
Bijdrage Provincie Groningen        1.000     1.000 
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