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1. Terugblik en vooruitkijken 
 

Het jaar 2021 is voorblij gevlogen- de ene coronagolf was nog niet voorbij of de volgende kwam er alweer aan. 
Dat betekende voor onze klanten dat men tot en met september door onze vrijwilligers gevulde tassen met 
voedsel wekelijks konden ophalen.  Vanaf oktober is de winkel weer open en kunnen onze klanten weer zelf 
hun eten uitkiezen. We werken met strikte tijdslots zodat het niet te druk wordt om de 1,5 meter te 
handhaven. Zowel voor onze vrijwilligers als voor onze klanten is dit veel plezieriger. 

Een bijzondere ontwikkeling dit jaar is de grote terugloop van het aantal klanten. Uit exit-onderzoek onder ex-
klanten blijkt dat bij een deel van de klanten voor wie het traject is afgelopen de leefsituatie is verbeterd: de 
schulden zijn afgelost of ze hebben werk gevonden waardoor ze onze hulp niet meer nodig hebben. Ongeveer 
een derde van de ex-klanten geeft aan dat de aanmelding of verlenging via de hulpverleners niet goed loopt 
en dat hun situatie niet veranderd is. Het bestuur van de Voedselbank Stad Groningen (VBSG) heeft in april 
besloten te onderzoeken of rechtstreekse aanmelding mogelijk is. Een verkenning bij voedselbanken in den 
lande leerde ons dat een combinatie van rechtstreekse aanmelding en aanmelding via hulpverleners goed kan 
werken. Voorafgaande aan een voorbereidingsperiode kunnen klanten zich vanaf 1 oktober ook rechtstreeks 
bij ons aanmelden; wij willen immers voor mensen die in aanmerking komen voor boodschappen bij ons de 
drempel zo laag mogelijk maken. En het werkt: velen weten ons zo te vinden. Natuurlijk blijft de samenwerking 
met de hulpverleners van belang. Daar zetten we ook volop op in en de samenwerking met gemeentelijke 
instellingen en hulpverleningsinstanties is geïntensiveerd. 
Deze verandering heeft intern bij de Voedselbank voor onrust gezorgd, er heeft o.a. een wisseling in de 
bedrijfsleiding plaatsgevonden. In het najaar hebben drie betrokken vrijwilligers de rol van bedrijfsleiding 
overgenomen. Samen met het bestuur hebben zij gezorgd voor de continuïteit van het werk van onze 
Voedselbank.  
 

Voor komend jaar zijn er twee speerpunten: borging van de interne processen zodat de bedrijfsvoering 
optimaal blijft verlopen en onze vrijwilligers zich met veel plezier blijven inzetten. Tevens willen we meer 
mensen in armoede bereiken die nu nog onder de radar zitten en daartoe blijvend versterken van de relaties 
met de externe samenwerkingspartners.  

Al met al kijken we terug op een jaar waarin we weer wekelijks de gezinnen in armoede van gezond voedsel 
hebben kunnen voorzien. Dit hebben we voor elkaar gekregen dankzij de hulp van onze vrijwilligers, onze 
sponsoren en de vele Stadjers die spontane giften hebben gedaan. Onze hartelijke dank aan allen die ons 
afgelopen jaar hebben ondersteund.  

Maria Jongsma,  

Voorzitter bestuur Voedselbank Stad Groningen 
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2. 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 en daarom groeien vele kinderen op in armoede. In de provincie Groningen, 
inclusief Noordenveld zijn ongeveer 2.100 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank. In de gemeente 
Groningen zijn dat ruim 450 huishoudens, met in totaal 1000 monden, inclusief 380 kinderen. 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. 

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. 
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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. 

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. 
6. We hebben oog voor de ontwikkeling van onze vrijwilligers 

 

 

Sociaal Plan Bureau Groningen: 6,5% van de huishoudens in gemeente Groningen had in 2020 langdurig een 
inkomen onder de lage inkomensgrens. Dit betreft 8,9% van de kinderen in gemeente Groningen.   
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3. Onze organisatie in 2021 
 

3.1 Het bestuur 
 

 

VLNR, Maria Jongsma voorzitter, Jan Huizinga penningmeester, Dineke Venekamp secretaris, Gerard Smeding Alg. bestuurslid voedsel-
verwerving en veiligheid 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Voedselbank en het onderhouden van 
externe contacten. De VBSG voorziet mensen uit de gemeente Groningen (stad Groningen, Haren en ten Boer) 
van voedsel en non-food. De VBSG maakt, evenals de 172 andere Voedselbanken in Nederland, deel uit van 
de Landelijke Vereniging van Voedselbanken (VBN). Driemaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van de landelijke organisatie. Een week voorafgaand aan de ALV van VBN is er overleg met de acht 
andere voedselbanken in de provincie Groningen. Hiervoor is het Regionaal Overleg Platform (ROP) in het 
leven geroepen. Een viertal ROP-bijeenkomsten hebben in 2021, waarvan een deel digitaal vanwege de 
Corona-omstandigheden, plaats gevonden. Daarnaast was er een extra sessie met als specifiek onderwerp het 
verbeteren van de vervoers- en opslagcapaciteit in de regio op de lange termijn.   
 
In maart van dit jaar is Dineke Venekamp toegetreden als secretaris van ons bestuur.  
Per 31 december 2021 hebben Monique Bueving en Jack Koops afscheid genomen als bestuurslid. Jack Koops 
blijft actief betrokken als secretaris van het Regionaal Distributie Centrum en als coördinator voor de 
winkelacties, zoals de jaarlijkse grote kerstactie. Monique Bueving heeft afscheid genomen omdat de functie 
als voorzitter niet te combineren was met haar dagelijkse werkzaamheden als schoolleider. Vanuit de groep 
vrijwilligers is Gerard Smeding benaderd om het bestuur te versterken voor de portefeuille voedselveiligheid 
en voedselverwerving. In januari 2022 is hij naast zijn vrijwilligerswerk gestart als bestuurslid. In 2022 zal een 
vijfde bestuurslid met als portefeuille Facilitaire zaken worden geworven. 
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3.2 De bedrijfsleiding 
 

In 2021 zijn er nogal wat wisselingen geweest in de bedrijfsleiding. Na het vertrek van Fokje Kooistra en 
Hendrikus Beck nam Cees Snitjer vanaf juni de bedrijfsleidingtaken van hen over. Hierin werd hij ondersteund 
door Geert Doornbos en Helena Ebbinge. Vanwege persoonlijke redenen besloot Cees eind september te 
stoppen.  

Geert en Helena hebben Ingeborg Mulder (voorheen 
werkzaam op het secretariaat) benaderd en in oktober 
is zij toegevoegd aan de bedrijfsleiding.  

Ondanks de wisselingen in bedrijfsleiding en de (steeds 
veranderende) maatregelen rondom het coronavirus, 
zoals o.a. het dragen van een mondkapje en het houden 
van 1,5 meter afstand, is het hen drieën goed gelukt het 
team vrijwilligers zes dagen in de week enthousiast te 
houden en konden we onze klanten het hele jaar blijven 
voorzien van voedsel en non-food producten. Helaas 
kregen enkele klanten het coronavirus en moesten ook 
we ook enkele vrijwilligers missen hierdoor voor enige 
tijd. Maar hier werd goed op ingespeeld en voor alle 
vrijwilligers en klanten zijn er gratis zelftesten 
beschikbaar. Aan het einde van het jaar is het zelfs nog 
gelukt voor de jongste kinderen een mooi 
Sinterklaasfeest op de Voedselbank te organiseren!  

 

 
 

VLNR Geert Doornbos, Helena Ebbinge, Ingeborg Mulder 

 

3.3 Onze vrijwilligers 
 
In 2021 werkten er zo’n 160 vrijwilligers bij de Voedselbank Stad Groningen. De betrokkenheid 
van de vrijwilligers is groot. Het merendeel komt trouw en veel vrijwilligers werken al jaren bij 
deze Voedselbank. Iedereen vanuit zijn of haar eigen beweegredenen met als basis graag iets voor 
de medemens te willen betekenen die het minder getroffen heeft.  
 
De leeftijd van onze vrijwilligers varieert van student tot 80+, het opleidingsniveau van geen 
opleiding tot hoogopgeleid en alles hiertussen. Naast het bestuur en de bedrijfsleiding is er het 
secretariaat, welke van maandag t/m vrijdagochtend bemenst is. Deze vrijwilligers beantwoorden 
de vele emailberichten en telefoontjes, staan mensen te woord die langskomen, doen 
administratieve klussen en maken planningen. Aanmeldingen van nieuwe klanten en de 
verlenging van trajecten wordt door onze vrijwilligers behandeld en zij voeren ook de 
intakegesprekken met klanten. 
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Zes dagen in de week rijden onze chauffeurs en bijrijders langs supermarkten en bakkers om 
voedsel wat de dag ervoor is overgebleven op te halen. Dit voedsel en houdbare producten van 
ook andere donaties worden door onze vrijwilligers bij aankomst gesorteerd, waarna het 
vervolgens in de winkel wordt uitgegeven of opgeslagen. De vele vrijwilligers die in de uitgifte na 
de sortering samen met de klanten boodschappen gaan doen worden aangestuurd door 
coördinatoren.  
 
Onze magazijnmedewerkers zijn o.a. druk met het opslaan van houdbare producten en alles wat 
moet worden bewaard in de koeling en vriezer. We zijn ook blij met de vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat de toiletten, kantine en kantoorruimtes schoon worden gehouden. Daarnaast is er nog 
een technische dienst bestaande uit twee vrijiwilligers die allerlei noodzakelijke reparaties en 
klussen uitvoeren. Dan zijn er ook nog vrijwilligers die zich bezighouden met voedselverwerving, 
voedselveiligheid en de communicatie, waaronder het doorlopend plaatsen van berichten op 
sociale media en redigeren van onze kwartaal Nieuwsbrief. De Regionaal Distributie Centrum 
(RDC)-vrijwilligers zorgen ervoor dat binnengekomen voedsel, o.a. vanuit VBN, wordt verdeeld en 
opgehaald door Voedselbanken uit de regio.  
 
Alle vrijwilligers zijn een onderdeel van het grote geheel. Iedere schakel is belangrijk. En door de 
enthousiaste inzet van al deze vrijwilligers is het een geoliede machine waar we met elkaar enorm 
trots op zijn! 
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3.4 Organogram Voedselbank Stad Groningen per 1 januari 2022 
 

 Bestuur VSBG   
Gerard Smeding Jan Huizinga Maria Jongsma Dineke Venekamp Vacature  
Voedsel -
verwerving en 
veiligheid 

Penningmeester Voorzitter Secretaris Facilitair en 
vervoer  

 
      

 Bedrijfsleiding   
 Geert Doornbos Helena Ebbinge Ingeborg Mulder   
      

 Coördinatoren   
Logistiek RDC Magazijn Winkel Non-food Admin  
Bouko Kuiper, 
Claudia 
Plagmeijer 

Ruud Kroeze Ina van der Veen, 
Trees Dillema, 
Geoffrey Smid 
 

Louise Lillipory Vacature 

 
       

 

3.5 Werken bij de Voedselbank 
 
Er is een grote groep vrijwilligers die al jarenlang trouw komt. Er zijn dan ook al vele beeldjes uitgereikt aan 
vrijwilligers die zich al vijf jaar inzetten voor deze Voedselbank! 
 
Redenen waarom vrijwilligers zijn gestopt zijn onder andere: 

• Een betaalde baan 
• Ander vrijwilligerswerk 
• Het oppakken van een studie 
• Verhuizen 
• Gezondheidsredenen 
• Een verschil van mening met het beleid 

 
COVID-19 heeft net als in 2020 ook in 2021 veel van de vrijwilligers gevraagd. Het dragen van een mondkapje, 
1,5 meter afstand houden, het tijdelijk inpakken van de boodschappen voor de klanten en weerstand ervaren 
van enkele klanten op deze maatregelen maakte dat het niet altijd gemakkelijk was. Bijna alle vrijwilligers 
bleven ondanks dit alles komen en stelden zich flexibel op. Maar desondanks hebben we al onze klanten het 
hele jaar van voedsel kunnen verzien, een geweldig resultaat! 
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3.6 Aanmelden bij de Voedselbank 
 

Vóór 1 oktober was het uitsluitend mogelijk om via een hulporganisatie aangemeld te worden als klant bij 
onze Voedselbank. Vanaf 1 oktober 2021 zijn er 2 manieren voor klanten om zich bij ons aan te melden: 

1. Via een hulpverleningsorganisatie:  De hulpverlener ondersteunt de klant bij het op orde krijgen van de 
financiële situatie en vult het aanvraagformulier van de Voedselbank in via het mailadres: 
aanmeldingen@voedselbank-groningen.nl Dit wordt door vrijwilligers van ons aanmeldteam beoordeeld- en 
na acceptatie krijgt  de hulpverlener bericht over de beslissing: de klant kan dan naar de Voedselbank komen 
voor de intake en krijgt dan zijn/haar pas.  

2. Rechtstreeks aanvragen: De klant vult het aanvraagformulier op onze website in, http://voedselbank-
groningen.nl/aanmelden-rechtstreeks/ 
Daarna wordt de klant uitgenodigd door het aanmeldteam voor een gesprek, waarbij de klant zijn/haar 
financiële gegevens meeneemt. Als de gegevens compleet zijn en de aanvrager voldoet aan de criteria dan 
kan meteen de intake plaatsvinden, zo niet kan een voorlopige toekenning plaatsvinden en krijgt de klant een 
noodpakket voor 1 maand en wordt een afspraak gemaakt met de klant voor het aanleveren van de verder 
financiële gegevens. 
Wij zullen een nieuwe klant adviseren contact op te nemen met een voor de klant geschikte hulporganisatie. 
Als de klant eerder is verwezen door een hulporganisatie vragen we waarom men dit keer zich rechtstreeks 
aanmeldde. Bij problemen met de instantie geven wij feedback aan de betreffende instantie.  

De hulpverlener ondersteunt de klant bij het verzamelen van de informatie die nodig is voor de aanvraag. Ook 
als een hulpverlener het gevoel heeft dat een klant wellicht boven de normbedragen uitkomt, dan kan toch 
de aanmelding gedaan worden - en beoordelen wij (en waar nodig overleggen we met de hulpverlener over 
de situatie). Het is natuurlijk behulpzaam als de hulpverlener in de mail zijn/haar bevindingen kort weergeeft.  

Nieuwe normbedragen per 1-1-2022 
Wij werken bij de VSBG vanuit de aanmeldcriteria van Voedselbanken Nederland, per 1 januari 2022 zijn de 
normen verhoogd en soepeler geworden.  1 

 
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. We geven waar nodig mensen even de ruimte om op adem te komen. Het advies is om bij de eerste 
(her-)controle 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. 
 
Voor meer informatie zie klant worden op onze website: http://voedselbank-groningen.nl/   
  

 
1 https://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket/ 
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4. Product bescherming 
 

Ook in 2021 werd een steekproef genomen 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 daar toe bij. Inmiddels zijn er 
afdoende maatregelen genomen om het ongedierte buiten de deur te houden, de gemeente controleert 
iedere 4 weken op aanwezigheid van ongedierte. Wij hebben op de jaarlijkse onaangekondigde controle 2 
rapportcijfers gekregen en een groen certificaat ontvangen.  

 

 

 

 

 

Voedselbanken Nederland heeft aangegeven dat de onaangekondigde steekproef gesplitst wordt in de 
Voedselbank Stad Groningen en het Regionaal Distributie Centrum (RDC) Groningen. De Voedselbank Stad 
Groningen kreeg een 7.2 en het RDC Groningen ontving een 8.9. Met een ongewogen gemiddelde van 8.05 
slechts een zeer beperkte verlaging ten opzichte van de 8.1 uit 2020. Gezien de lastige omstandigheden 
doordat we door COVID maatregelen noodgedwongen met minder vrijwilligers moesten werken een zeer 
bevredigend resultaat.  
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5. Onze activiteiten in 2021 
 
Voor ons het 2de jaar waarin we werden geplaagd door het Coronavirus en met alle beperkingen werden 
geconfronteerd waarvan we hoopten dat we het niet nog een keer zouden moeten meemaken.  Veel 
activiteiten die we gewend waren aan te bieden aan onze klanten en hun kinderen konden we, net als in 2020, 
niet organiseren. Desondanks hebben we ervan gemaakt wat mogelijk was binnen de normen van de overheid. 
 

 
  
Commercieel 
Om wekelijks ca. 450 gezinnen aanvullend te kunnen ondersteunen met voedsel en verzorgingsproducten 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. Zoals blijkt uit ons 
financieel Jaarverslag 2021 (gepubliceerd op onze website) zijn we daarin goed geslaagd, we hebben met 
elkaar een hogere opbrengst in donaties kunnen realiseren ten opzichte van 2020. 
 
Ontbijt voor kinderen van onze voedselbank. 
 

 
 
We hebben vanzelfsprekend geprobeerd veel andere activiteiten te ontwikkelen ondanks de beperkingen 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 dit jaar wederom 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 ca € 80.000, - 
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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. 
 
5-Daags zeilkamp in Heeg 
In samenwerking met de Zeilstichting Aeolus voor groepen van kinderen tussen de 12 en 15 jaar konden we 
het dit jaar toch weer door laten gaan. Weliswaar was de animo dit jaar wat minder vanwege de Corona-
beperkingen maar we hadden toch weer een groep van 10 kinderen die uiteindelijk met volle teugen hebben 
genoten van deze week.  
 
Het weer was weer typisch Hollands, zon, dan weer regen, wind en temperaturen variërend van 16 gr tot 24 
gr, het is deze 5 dagen allemaal voorbijgekomen.  
Er ontstonden ook weer vriendschapsbanden tussen de kinderen, die elkaar bij aanvang niet kenden maar aan 
het einde van de week resulteerden in afscheid van elkaar nemen met hier en daar een traantje en zo hoort 
het ook. Vermeld dient nog te worden dat deze fantastische week ook weer mede mogelijk gemaakt is door 
sponsoring van onze partner de RIKI Stichting, waarvoor onze dank! 
 
      

  
 
  
             

  
Een zeer geslaagd zeilkamp 

 
 

 

 

 



 
 

13 
 

De jaarlijkse inzamelacties bij de grote Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn in Stad 

Door de beperkingen konden we ook dit jaar niet alle inzamelingsacties organiseren zoals we gewend waren. 
Er waren logischerwijs minder supermarkten bereid om hun medewerking te kunnen/willen geven om hun 
klanten en onze vrijwilligers niet onnodig bloot te stellen aan het besmettingsgevaar. Daar waar mogelijk 
hebben we toch een aantal inzamelingen kunnen organiseren in het voor- en najaar met een beperkt aantal 
de Jumbo- en Albert Heijn vestigingen in de gemeente Groningen en met de opbrengsten hiervan werden we 
aangenaam verrast want er bleken toch veel mensen zeer bereid om voedsel of verzorgingsproducten aan de 
Voedselbank te doneren. Het is noodzakelijk om onze voorraden op een acceptabel niveau te houden want 
ondanks dat we 6 dagen per week de overschotten bij de supermarkten ophalen loopt de opbrengst hiervan 
significant terug en kunnen we de behoefte aan food en non-food soms nauwelijks aan.  
 
De Kerst-Inzamelactie 2021 
De Kerst-Inzamelactie 2021 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  
€ 165.800, - aan verkoopwaarde, waaronder 1406 ingezamelde kratten food en non-food, duizenden 
kerstpakketten van Voedselbanken Nederland, gemeente en provincie Groningen. Kortom, bijna te veel om 
op te noemen.  
Heel belangrijk voor deze actie is en blijft het verwerken van alles wat ingezameld is en Margreet Haquebord 
en haar team vrijwilligers hebben dit op een geweldige manier weer gerealiseerd. Voor de Kerst was het 
leeuwendeel van de ingezamelde spullen gesorteerd en verwerkt in de voorraad van de Voedselbank. 
          

Samenvatting diverse opbrengsten Kerstactie 2021     
Onderdeel   Waarde in €      

            
Supermarkt Inzamelingen   62.950,00     
Scholen/Opvang/Diversen 
Inzamelingen   9.600,00    
Overige opbrengsten  88.893,00    
         

Nagekomen opbrengsten   4.357,00     
            

Opbrengst Kerstactie 
2021 165.800,00     

            
 
We zijn blij dat we bij deze acties een beroep kunnen doen op onze goede samenwerking met de 
studentenvereniging Vindicat Atque Polit die ons ieder jaar met deze actie weer helpt door het leveren van 
veel 1ste jaars leden die we kunnen indelen in ploegen van 2-3 plus natuurlijk onze vaste inzamelaars Wim 
Oosterbeek bij de AH Hoornsemeer, traditioneel in kerstpak gestoken (zie foto), Team Henk de Haan bij de AH 
aan de Rijksweg 16 (zie foto) en de leden van PKN de Bron, die ons weer hielpen met het leveren van 
inzamelaars bij AH Meins in Beijum. 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 maar door het 
missen van enkele grotere donaties was de algehele opbrengst toch fors lager in vergelijking met 2020. Voor 
ons een mooie uitdaging om in 2022 de verwachtingen weer te overtreffen en daar gaan we ons best voor 
doen! 
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6. Het jaarverslag van de penningmeester 
 
Wij kunnen met een goed gevoel terugblikken op het afgelopen jaar. 
Wij konden dankzij de ruime donaties van bedrijven, kerken en particulieren ruimschoots aan onze 
noodzakelijke verplichting voldoen, daarnaast konden er nog wensen van de vrijwilligers worden ingevuld.  
 
De lang gekoesterde wens om tegen het gebouw een overkapping te realiseren kon worden uitgevoerd. De 
beslissing voor deze investering werd bespoedig, doordat wij via Voedselbank Nederland een bedrag van € 
29.422, -- ontvingen uit de landelijke actie van Radio 538. Alles is in goed overleg met de Gemeente uitgevoerd. 
De opdracht is voor € 26.461, --keurig uitgevoerd door Staalbouw Rijkens uit Leek. Door het plaatsen van deze 
overkapping kunnen emballage, zoals kratten, pallets en aardappelkisten droog worden opgeslagen. 
 
Ook is er geld geïnvesteerd in de uitbreiding van de stellingen, dit ook om de opslag van kratten overzichtelijk 
te krijgen en te houden en in nieuwe noodzakelijke sorteer tafels.  
 
Door dat wij in oktober zijn gestart met het mogelijk maken van de rechtstreekse aanmelding bij de 
Voedselbank naast de aanmelding via hulpverleningsinstanties, waren er naast het inwerken van een 
aanmeldteam, binnen de administratie verbetering en aanpassingen nodig van de automatisering en moesten 
er extra PC’s en beeldschermen worden aangeschaft. 
 
Eind 2021 hebben wij de beslissing genomen, om de 14 jaar oude Linde Heftruck te vervangen, door een 
nieuwe TransClusion elektrische Lilon Vorkheftruck. Deze heftruck is in de eerste week van 2022 in gebruik 
genomen. 
 
Wij geven jaarlijks al meer dan € 100.000, -- uit voor de aankoop van gezonde producten, zoals de aankoop 
van eieren, melk, groente en vlees. Wij verwachten ook dit jaar, dat er een verdere stijging zal zijn van 
voornoemde uitgaven. De aanvoer van gezonde producten uit de schijf van 5 neemt mede door het beleid van 
de supermarkten steeds verder af. 
 
Wij verkeren voor de aanvoer van verse groeten in de gelukkige omstandigheid, dat wij een 
samenwerkingsverband hebben met een 3-tal voedseltuinen, (Toentje in Groningen, Tuuntje in Opende en 
Werken met zorg, in Groningen). Zij leveren in het hoofdseizoen heerlijke verse groenten. 
Deze tuinen ondersteunen wij vanuit de Voedselbank ook financieel, door een bijdrage voor zaai- en pootgoed. 
Ook hebben wij goede contacten met een aantal grote agrarische bedrijven, die ons indien nodig van 
aardappelen en uien voorzien.  
 
 
Via het RDC zijn er inmiddels goede afspraken gemaakt met een 5-tal RDC’s gezamenlijk in te schrijven op 
grote partijen, die landelijk worden aangeboden. Dit wordt gedaan door RDC Arnhem en deze zorgt voor een 
verdeling onder de RDC’s. Door deze afspraken ontvangen de bij het RDC Groningen aangesloten 
voedselbanken meer voedsel uit het landelijk aanbod. 
 
De inzamelingen, welke wij hebben georganiseerd zijn ondanks of mede door corona een succes geworden, 
er is veel voedsel ingezameld tijdens de decemberactie en ook door het weer verplicht in quarantaine moeten 
van de Horeca leverde dit weer gezonde restpartijen op. 
 
In de maanden december en januari werden er weer veel kerstparketten geschonken. 
In dit verband is zeker vermeldenswaard, dat de provincie Groningen de tegenwaarde van 
125 kerstparkketten t.w. € 6.250, -- heeft geschonken aan de Voedselbank 
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De Voedselbank kon het jaar afsluiten met een positief saldo van € 8.055, --, daarnaast beschikken wij over 
voorzieningen, die nodig zijn voor vervanging van het wagenpark en voor de aanschaf van noodzakelijk 
voedsel. 
 
Wij danken onze donateurs voor de steun in 2021 en hopen dat zij ons ook in 2022 niet zullen vergeten en ons 
financieel willen blijven steunen, zodat wij zonder financiële zorgen onze primaire taken kunnen blijven 
uitvoeren, namelijk onze klanten voorzien van goede voedselpakketten voorzien. 
 
Voor de Jaarrekening 2021 Voedselbank Stad Groningen kijk op www.voedselbank-
groningen.nl 
 
 
6.1 Uitgevoerde projecten 
 

  

Nieuwe sorteer tafels     Overkapping 

  

Additionele computers en beeldschermen 
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6.2 Ons wagenpark 
 

 

In het verslagjaar 2021 is er geen mutatie geweest in het wagenpark. Wel is door de afname van het dagelijkse 
aanbod vanuit supermarkten besloten om met 1 wagen dagelijks minder de sponsors te bezoeken. Wij zullen 
in 2022 het besluit nemen om 1 auto te verkopen. 

Daarnaast onderzoeken wij of we mutaties gaan doen richting schoner en goedkopere auto’s in het gebruik.  

In overleg met Voedselbank Nederland en lokale voedselbanken gaan we bekijken of er vanuit het RDC de 
aanschaf mogelijk is van een grote vrachtwagen, dit om transporten te combineren. 
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7. Project Stadjers Hand in Hand 
 

Het mag duidelijk zijn dat ook Stadjers Hand in Hand (SHH) gevolgen heeft ondervonden van het corona virus. 
Het was tot de corona uitbraak de gewoonte dat de contacten met onze doelgroep werden gelegd op de 
Voedselbank. Echter, tot op heden heeft dit vanaf april 2020 slechts vijf keer plaatsgevonden. Het resultaat 
was en is dat meerdere coaches lange tijd in de wacht hebben gestaan en een aantal heeft om deze reden het 
coach zijn gestopt. Een aantal coaches zijn verhuisd, hebben een andere baan gekregen en zijn begonnen met 
een studie. Daarom is van een aantal coaches afscheid genomen. Dankzij de grote pr-campagne van de 
afgelopen maanden hebben zich weer een flink aantal coaches aangemeld waardoor we eind 2021 op 
hetzelfde aantal van rond de 25 coaches uit zijn gekomen.  

Dankzij o.a. WIJ Oosterpark (mooie samenwerking met Axel Kroeze) hebben we het aantal deelnemers weer 
zien toenemen. Het is hier zeker op zijn plaats te noemen dat de aangeleverde gezinnen/alleenstaanden, een 
meervoud van problemen met zich meebrachten dan voor corona.  Op dit ogenblik ondersteunt SHH alleen 
deelnemers van spoor 2. De uitstroom is begrijpelijkerwijs aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren.  

Op 31 december 2021 hadden we 25 coaches en dus 25 gezinnen die ondersteund werden.  Over het hele jaar 
zijn 11 deelnemers uitgestroomd. Hiermee komt het percentage uitstromers op 45% over 2021. 

Opmerkelijk is dat er samenwerkingsverbanden tot stand zijn gebracht waarvan de kant van SHH nog 
onduidelijk is of deze samenwerking voortgezet zal worden. Via Lentis heeft SHH een cliënt onder haar hoede 
genomen. Ook het UMCG heeft contact gezocht en ook hiervan ondersteunen wij een cliënt. 

De plannen voor 2022 

Door de gevolgen van het corona virus zijn de hulpvragen veranderd. Zoals eerder aangegeven heeft SHH-
deelnemers met meervoudige problemen en dan met name zien wij dat psychische klachten en eenzaamheid 
zijn toegenomen buiten de reguliere problematiek.   

Dit vraagt om een andere en nieuwe zienswijze voor SHH. Een mooie uitdaging om SHH verder te ontwikkelen! 
Het is aan de projectleider en het kernteam om een nieuwe missie en visie te ontwikkelen die recht doet aan 
de hedendaagse hulpvragen van onze deelnemers. 

Het mag duidelijk zijn dat ook aan de nieuwe coaches gevraagd zal worden om zich te committeren aan de 
nieuwe, wat langere en bredere inzet voor hun deelnemers. In het afgelopen jaar hebben meer bedrijven zich 
aangesloten bij SHH om gratis voor hun medemens van betekenis te kunnen zijn. 

Voor 2022 betekent het dat er in de eerste plaats gewerkt zal worden aan het kernteam. SHH wil twee 
vrijwilligers aantrekken die een aantal taken van de projectleider kunnen overnemen. Er heeft zich inmiddels 
iemand aangemeld die de website wil gaan beheren. 

Het netwerk en samenwerking blijven zoeken en vergroten blijft een vereiste evenals minimaal twee keer per 
jaar SHH in de publiciteit brengen. 

Stadjers Hand in Hand heeft het afgelopen lustrum laten zien dat het bestaansrecht gerechtvaardigd is.  Ook 
in 2022 zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. 
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8. Het Tien Punten Plan voor een structurele aanpak van de armoede
  
 

Terugblik op 2021 
 
Aanleiding in 2017 voor het opstellen van een Tienpuntenplan voor armoedebestrijding door de Voedselbank 
is dat Groningen behoort tot de top drie armste steden van Nederland. Een groep vrijwilligers en 
ambassadeurs verbonden aan de Voedselbank Groningen heeft toen de handschoen opgepakt om te werken 
aan een tienpuntenplan. Systematische problemen die aantoonbaar de oorzaak van de armoede zijn met 
name rondom schulden, zijn met dit plan intensief onder de aandacht gebracht bij gemeente, 
maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Het 10 puntenplan is op de website van de Voedselbank 
te downloaden. Dit plan is afgelopen jaren geclusterd naar inzet op bewustwording rondom 3 thema’s: 
Schuldhulpverlening, Kinderen en Verbinding. Daarmee blijft de Voedselbank inzetten op samen werken tegen 
armoede. 
 
Verbinding 
De thema’s brengen we onder de aandacht bij een breed publiek voor bewustwording over de ernst van de 
armoedeproblematiek in Groningen. Door middel van gesprekken met partners en panelonderzoeken 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 is er een panel onder mensen die zelf in armoede leven, maar ook onder hulpverleners, 
vrijwilligers en externe relaties. Er is ook gewerkt aan het professionaliseren van de structuur met controle op 
de uitvoering en inhoud van deze panels. Een controlegroep met een afgevaardigde van de gemeente 
Groningen, Moedige Dialoog, Voedselbank zelf, de Cliëntenraad en WIJ heeft meegekeken. Alle betrokkenen 
kregen terugkoppeling van resultaten.  Daarnaast zijn vragen van bezoekers beantwoord (dus Bottom up en 
maatwerk) en heeft het bestuur en informatieteam meegedacht en verpeterpunten uitgevoerd. 
 
Uit de resultaten van het panelonderzoek bleek dat de klanten over het algemeen heel tevreden zijn over de 
Voedselbank, maar natuurlijk zijn er verbeterpunten. De verbeteracties die we hebben uitgevoerd zijn o.a. 
- openen van de winkel (na de sluiting vanwege corona) 
- voorbereiding van een uitgiftepunt in Vinkhuizen 
- voorlichting over de houdbaarheid van producten 
  
Ook is in de panels gevraagd naar sterke- en verbeterpunten voor de hulpverleningsorganisaties en de GKB. 
Deze rapporten heeft de Voedselbank gecommuniceerd naar de betrokken organisaties. Op deze manier 
geven we de gebruikers van de Voedselbank een stem bij organisaties die dienstverlenend zijn aan mensen in 
armoede.  
 
Daarnaast hebben we actief deelgenomen in de verschillende platforms die er in de gemeente Groningen zijn 
op het gebied van armoede o.a. in de werkgroepen van de Moedige Dialoog.  
Door actief in gesprek te gaan met onze klanten via het klantenpanel kan de Voedselbank doorgeven waar 
klanten/mensen in armoede tegenaan lopen op allerlei levensgebieden.  
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In het najaarspanel onderzoek hebben we een aantal organisaties in de gelegenheid gesteld om aan het panel 
vragen te stellen, namelijk: Stadjers Hand in Hand, Kledingbank Maxima, UMCG-wetenschapswinkel en de 
gemeente Groningen. In 2022 zullen we de samenwerking met andere organisaties in Groningen zoeken om 
het panelonderzoek te verbreden. Tot slot, de samenwerking met masterstudenten van de RUG draagt bij aan 
verbinding van studenten met gebruikers van de Voedselbank en draagt zo bij aan bewustwording en 
kennisontwikkeling rondom armoede.  
 
Kinderen in armoede 
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 2021 gezorgd voor sinterklaascadeaus voor de kinderen tijdens een coronaproof 
bijeenkomst in de Voedselbank. Financieel is dit mogelijk gemaakt door o.a. de Stichting Kinderhulp. 
En we werken samen met verschillende stichtingen om activiteiten voor kinderen in armoede te verzorgen:  
- We hebben de Stichting Kunstkriebels in Haren ondersteund bij de realisatie van een kunst-kook- en 
theaterweek voor kinderen in de zomervakantie. 
In de zomerperiode werden we wederom gesteund door de Riki stichting om 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. 
- We hebben gezorgd voor een subsidieaanvraag bij de Emmaplein foundation voor het verzorgen van 
schoolontbijten voor 6 basisscholen in de stad. 
- 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.  
 
Informatieteam voor samenwerking  
Vanuit de werkgroep tienpuntenplan is het informatieteam ontstaan. Dit vrijwillige team ondersteunt met 
informatie waar gevraagd door vrijwilligers van het in 2021 nieuw opgestarte aanmeldteam. De overige 
ondersteuning is rondom de uitvoering van panels onderzoeken, organiseren van bijeenkomsten met cliënten, 
leveren van maatwerk op vragen vanuit panelonderzoeken en deelname aan netwerkbijeenkomsten.  
 

Onderzoeksrapporten en verslagen op de website  
 
Het 10 puntenplan wil de activiteiten onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Daartoe zijn 
verschillende onderzoeken uitgevoerd door RUG studenten bij de Voedselbank (op onze website zijn ze te 
downloaden):  
 

• Vanuit de Educatieve Master Sociologie, 2021: M. Boelens (2021). Masterscriptie Armoede en 
ondersteuning: een vergelijking van ervaren en gewenste sociale steun tussen klanten van de 
Voedselbank stad Groningen 

• Vanuit de Masteropleiding Orthopedagogiek Faculteit GMW: Boonstra, E. (2021). De 
ondersteuningsbehoeften van gezinnen in armoede. Science Shop, University of Groningen. 

 
Daarnaast zijn in 2020-2021 zijn de volgende panelonderzoeken uitgevoerd: 

• "Tienpuntenplan, Samen Werken tegen Armoede". Panelonderzoek bezoekers en vrijwilligers van de 
Voedselbank (najaar 2020) 
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• "Panelrapport 35 relaties van de Voedselbank" (maart 2021) 
• "Tienpuntenplan, Samen Werken tegen Armoede".  

Panelonderzoek bezoekers Voedselbank 2de ronde (zomer 2021)  
• "Oud klanten van de Voedselbank kijken terug" (oktober 2021) 
• "Bezoekerspanel Voedselbank, herfstronde 2021" (december 2021) 
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9. Onze sponsoren en Partners in 2021  
Regionale Overheid: 
     
 
 
 
 
 
 
ROC’s, universiteit en hogescholen: 

    
    
Studentenverenigingen: 

     

          Vindicat atque Polit    Navigators                                   Albertus Magnus 

 

Bedrijven en organisaties: 
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Supermarkt organisaties: 

     

 

     

Goede doelen Stichtingen en Foundations: 

     

          Ter Schouw- van Sanen St. 
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