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 WOORD VOORAF 
 
Het afgelopen jaar is voor de Voedselbank Bommelerwaard weer een druk en enerverend jaar 

geweest. Er was een toename van het aantal te leveren pakketten. Daarnaast zijn er de nodige 

veranderingen in beleid doorgevoerd. 

Vanuit de overheid krijgen de voedselbanken steeds meer regels voor voedselveiligheid opgelegd. 

Hier moet iedere gecertificeerde voedselbank zich aan houden. Onverwachte controles moeten 

uitwijzen of men zich hieraan houdt. 

De Voedselbank Bommelerwaard is in september 2015 bezocht door een inspecteur van de 

Houwersgroep. Deze inspectiedienst is bevoegd toezichthouder van de Nederlandse Voedsel-en 

Warenautoriteit. Wij zijn trots dat we een score van 100 procent behaald hebben. Dit betekent niet 

dat wij nu ‘op onze lauweren kunnen rusten’ want wij streven er met elkaar naar om bij een volgend 

onverwacht bezoek de 100 punten te behalen. 

De voedselbank wordt door de overheid gezien als een volwaardig bedrijf dat aan alle eisen en regels 

moet voldoen. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie en de vrijwilligers. 

Wij danken alle partijen die de Voedselbank Bommelerwaard een warm hart toedragen en dit uiten 

in geld of goederen. 

 

 

 

Bestuur Stichting Voedselbank Bommelerwaard 

 

 

 
Postbus 189 

5300  AD Zaltbommel 
Tel. 06 – 33206672 
E- mail: 
info@voedselbankbommelerwaard.nl 
Website:  
www.voedselbankbommelerwaard.nl 

  

mailto:info@voedselbankbommelerwaard.nl
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BESTUUR 
 

In 2015 zijn er geen bestuurswijzigingen geweest. 

Per 31 december 2015 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter   Lotty Steenhuizen 

Secretaris   Heleen Heuer 

Penningmeester  Leo Muis 

Algemeen bestuurslid  Johan de Hoop 

Algemeen bestuurslid  Otto Oudshoorn 

 

LANDELIJK/ REGIONAAL 
 

De Vereniging Voedselbanken Nederland houdt drie keer per jaar een algemene ledenvergadering. 

Alle aangesloten voedselbanken hebben een stem in het beleid. Tijdens de vergadering worden de 

plannen en wijzigingen die alle voedselbanken betreffen besproken. Hier komen actuele zaken aan 

de orde zoals bijvoorbeeld de boycot van Rusland en wat dit voor gevolgen kan hebben voor de 

levering van levensmiddelen aan de voedselbanken. De richtlijnen voor de voedselveiligheid worden 

besproken en voorstellen voor eventuele aanpassingen. Dergelijke overleggen zijn tevens zinvol voor 

het uitwisselen van werkervaringen en de samenwerking tussen de voedselbanken onderling.  

Regionaal is de Voedselbank Bommelerwaard aangesloten bij het distributiecentrum Arnhem. 

Als voorbereiding op de landelijke algemene ledenvergaderingen komen de voedselbanken uit de 

regio Arnhem bij elkaar om de punten die door de landelijke vereniging worden aangedragen te 

bespreken. Zo kunnen de voedselbanken een gezamenlijk standpunt innemen op het gebied van 

beleidspunten. Bij deze overleggen geldt ook dat het onderhouden van netwerken een belangrijke 

rol spelen. 

De Voedselbank Bommelerwaard ligt op de rand van Gelderland en Brabant. Daardoor is er naast het 

contact met de regio Arnhem ook contact met de voedselbank in Den Bosch en Sleeuwijk.  

 

HUISVESTING 
 

Nu steeds meer blijkt dat de voedselbank wekelijks rond de 100 pakketten moet verzorgen, zijn we 

blij met de ruimte in Pand9. Het is een fijne, lichte en overzichtelijke ruimte om in te werken en met 

voldoende opslagmogelijkheden. De onderlinge verhoudingen tussen de andere huurders in Pand9 

zijn prettig. Als goede buur staan we regelmatig voor elkaar klaar om te helpen waar dat nodig is.  
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WAARBORGING VOEDSELVEILIGHEID 
 

De werkgroep Voedselveiligheid komt ongeveer drie à vier keer per jaar bij elkaar. Hier worden de 

opgelegde regels vanuit de overheid en van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland 

besproken en ‘vertaald’ naar gebruiksregels voor de Voedselbank Bommelerwaard. Dit kan 

betekenen dat formulieren moeten worden gewijzigd, dat een extern bedrijf voor 

ongediertebestrijding moet worden ingeschakeld of dat de regels voor persoonlijke hygiëne moeten 

worden aangepast. Alle vrijwilligers worden minimaal twee maal per jaar bijgepraat over de 

gewijzigde regels. In 2015 is voor het eerst gewerkt met een digitale training voor voedselveiligheid.  

 

FINANCIËLE SITUATIE 
 

We hebben 2015 financieel niet positief afgesloten. Er bleef een klein verlies van € 2.800 over. Op 2 

april 2015 heeft de voedselbank een nieuwe koelbus aangeschaft. Deze was nodig omdat de oude 

steeds vaker voor hoge reparatiekosten zorgde. De bus was ook te klein geworden om wekelijks de 

aanvoer van producten te kunnen vervoeren en de kratten met levensmiddelen op vrijdagmiddag 

naar de uitdeelpunten in de Bommelerwaard te brengen. Deze uitgave was een grote aanslag op de 

reserves. 

Voor de exacte financiële gegevens over 2015 verwijzen wij u naar de website van de Voedselbank 

Bommelerwaard.  

 

De Stichting Vrienden van de Voedselbank 

Door de inzet van de Vrienden van……… hebben we € 10.000 voor de koelbus ontvangen.  

 

ANBI-STATUS 
 

De Voedselbank Bommelerwaard heeft sinds 2010 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). 

De voedselbanken zijn voor hun inkomsten afhankelijk van giften van kerken, bedrijven en 

particulieren. Voor schenkers is het belangrijk dat wij deze status hebben, omdat de gift dan 

aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting. 

De Voedselbank Bommelerwaard staat bij de volgende instanties geregistreerd: 

 Kamer van Koophandel onder nummer 30273082 

 Belastingdienst ANBI-status onder nummer 72683. 
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DONATIES EN VASTE LEVERANCIERS 
 

Financiële donaties 

De Kringloopwinkel De Spullewaard heeft in december een bedrag van € 4.500 geschonken. 

De Rabobank Clubkascampagne heeft € 1.255,77 opgeleverd. De Voedselbank Bommelerwaard was 

hiermee de hoogst genoteerde stichting.  

De actie Tafel voor 2, georganiseerd door de stichting ‘Hou het klein’ heeft € 1.600 opgebracht. 

Jarigen geven aan dat zij voor hun verjaardag zelf geen cadeau willen. In plaats daarvan stellen zij een 

donatie op prijs aan de voedselbank. Dit levert leuke bedragen op. 

 

Product donaties 

Naast de financiële donaties zijn er veel bedrijven in de Bommelerwaard die regelmatig 

levensmiddelen aan de voedselbank leveren. Wij zijn hier dankbaar voor. Op deze manier kunnen wij 

wekelijks de pakketten met producten uit de schijf van vijf blijven vullen.  
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ACTIES 

 
Zoals in voorgaande jaren houden diverse kerken in de Bommelerwaard met Biddag voor Gewas en 

Arbeid of met Dankdag voor Gewas en Arbeid een inzamelingsactie voor de voedselbank. Deze acties 

leveren veel houdbare producten op. Sinds 2014 werken we met een ‘boodschappenlijstje ’waardoor 

we producten kunnen vragen die we op dat moment het meest nodig hebben. 

Naast de kerkacties heeft de voedselbank in 2015 zelf winkelacties gehouden bij de COÖP in Rossum, 

de EMTÉ in Brakel en de AH in Zaltbommel.  

De Voedselbank Bommelerwaard was met een kraam vertegenwoordigd op de jaarlijkse braderie in 

Zaltbommel. De verkoop van enveloppen en de raadspelletjes hebben een totaalbedrag van € 760 

opgeleverd. 

Omroep Gelderland heeft ook in december 2015 weer een grote inzamelingsactie opgezet. De 

luisteraars en kijkers werden via radio en tv opgeroepen om houdbare levensmiddelen af te geven bij 

de deelnemende bedrijven. Deze actie is evenals vorig jaar weer een enorm succes geworden. In 

samenwerking met de Veiling Zaltbommel heeft een vervoersbedrijf de goederen van Arnhem naar 

Zaltbommel vervoerd.  

Rond de kerstdagen is in Pand9 wederom een inzameling van kerstpakketten gehouden. De cadeaus 

die daarbij zijn gedoneerd worden als prijzen voor de jaarlijkse Bommelse braderie gebruikt. 

De afnemers van de voedselbank mochten gratis naar de kerstshow van de Kerrolls, een 

kunstrolschaatsvereniging, in Kerkdriel. 

Op kerstavond waren de afnemers uitgenodigd door de Evangelische Gemeente Bommelerwaard 

voor een sfeervolle kerstavond met een high tea. 

Naast geld en goederen hebben we ook praktische hulp ontvangen. Als onderdeel van een 

teambuildingsdag hebben medewerkers van Cargill uit Velddriel de voedselkratten gereinigd. 

 

VRIJWILLIGERS 
 

Er is een klein verloop in het bestand van de vrijwilligers geweest. We merken dat niemand graag 

stopt met het werk bij de voedselbank. Helaas moet men weleens wegens ziekte of doordat er weer 

een baan in zicht komt stoppen met het werk bij de voedselbank. Gelukkig kunnen we steeds weer 

voldoende vrijwilligers aantrekken om de vrijgevallen functies in te vullen. Op 31 december 2015 

waren er 64 vrijwilligers bij de voedselbank werkzaam. 

De gehele organisatie steunt op vrijwilligers; van het bestuur tot inpakkers, uitdelers, chauffeurs, 

voedselverwervers, screeners, voorraadbeheerders, schoonmaakploeg, onderhoudsploeg en hulp bij 

acties. Als dank wordt er twee keer per jaar door het bestuur een gezellige avond voor de vrijwilligers 

georganiseerd. Deze avonden dienen om elkaar beter te leren kennen, de samenwerking te 

bevorderen en om algemene zaken aan de orde te stellen, maar vooral om gezellig samen te zijn. 
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AFNEMERS  
 

Door de verruiming van de normen per 1 juli 2015 is het aantal pakketten gestegen, maar ook door 

de komst van diverse gezinnen, die een verblijfsstatus hebben gekregen. Deze groep heeft in het 

begin vaak problemen om de inkomsten en toeslagen van de belastingdienst snel te kunnen 

aanvragen. Zodra deze zaken geregeld zijn, blijkt dikwijls dat zij boven de norm komen en niet meer 

voor een voedselpakket in aanmerking komen. 

Per 1 juli 2015 is de norm (het bedrag dat overblijft als de inkomsten en uitgaven zijn 

berekend)gesteld op € 180 voor een alleenstaande en € 70 per gezinslid. 

 

GEGEVENS VAN DE AFNEMERS PER 31-12-2015 
 

Profiel afnemers per uitgiftepunt      

  

Geslacht   Leeftijd   

  Uitgiftepunt 

 

Man Vrouw < 30 > 30 < 50 > 50 < 65 > 65 

  Brakel vanuit de koelbus 4 3 0 5 2 0 

  Hervormde Gemeente Hedel 6 6 1 8 2 1 

  Hervormde Gem. Heerewaarden 4 0 0 3 1 0 

  Kerkdriel PKN gebouw Johanna 9 9 1 11 4 2 

  Zaltbommel, hoofdlocatie 31 25 2 28 19 7 

  

 

Totaal 54 43 4 55 28 10 
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Aantallen 
 

       

Uitgiftepunt 

Huis- 

houdens 

Per- 

sonen 

Kinderen 

 < 18 

Kinderen 

 >= 18 

Alleen-

staanden 

1-ouder 

gezinnen 

Gezinnen Stellen 

Brakel vanuit de koelbus 7 22 7 3 2 0 5 0 

Hervormde Gem. Hedel 12 32 11 4 4 3 5 0 

Hervormde Gem. 

Heerewaarden 

4 15 8 0 1 0 3 0 

Kerkdriel PKN gebouw 

Johanna 

18 54 25 4 6 5 7 0 

Zaltbommel, hoofdlocatie 56 154 46 32 18 18 17 3 

 

Totaal 97 277 97 43 31 26 37 3 

 

 

 

 

Aantal personen per huishouden per uitgiftepunt   

Uitgiftepunt 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers >6 pers Totalen 

Brakel vanuit de koelbus 2 0 1 3 1 0 7 

Hervormde Gem. Hedel 4 2 3 0 3 0 12 

Hervormde Gem. 

Heerewaarden 

1 0 1 0 1 1 4 

Kerkdriel PKN gebouw 

Johanna 

6 0 5 3 3 1 18 

Zaltbommel, hoofdlocatie 18 11 10 9 3 5 56 

 

Totaal 31 13 20 15 11 7 97 
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Intake per uitgiftepunt 

    Intake Herintake 

Uitgiftepunt 
Intake 

nieuw 

Aange-

nomen 

Afge- 

wezen 

Her 

intake 

Aange- 

nomen 

Afge- 

wezen 

Brakel vanuit de koelbus 7 1 6 16 11 5 

Hervormde Gem. Hedel 15 4 11 22 17 5 

Hervormde Gem. 

Heerewaarden 

4 1 3 11 10 1 

Kerkdriel PKN gebouw 

Johanna 

16 7 9 41 34 7 

Zaltbommel, hoofdlocatie 51 17 34 143 111 32 

 

Totaal 93 30 63 233 183 50 

 

 

 

 

Gemiddelde gebruiksduur per uitgiftepunt 

   
Uitgiftepunt 

Gestopt <3 mnd >3<6 

mnd 

>6<12 

mnd 

>12<24 

mnd 

>24<36 

 mnd 

>36 mnd  

Brakel vanuit de koelbus 5 2 1 1 4 4 0  

Hervormde Gem. Hedel 6 2 6 4 1 3 2  

Hervormde Gemeente 

Heerewaarden 

1 0 0 1 1 2 1  

Kerkdriel PKN gebouw 

Johanna 

11 5 2 9 8 3 2  

Zaltbommel, hoofdlocatie 48 21 13 20 24 14 12  

 

  Totaal 71 30 22 35 38 26 17  
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Reden van stopzetting per uitgiftepunt 

     Reden van stopzetting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uitgiftepunt            

Brakel vanuit de koelbus 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 

Hervormde Gem. Hedel 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

Hervormde Gem. 

Heerewaarden 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Kerkdriel PKN gebouw 

Johanna 

3 2 0 1 0 0 4 0 0 1 0 

Zaltbommel, hoofdlocatie 7 13 4 4 0 0 16 1 1 0 2 

 Totaal 13 16 5 7 0 0 23 2 1 1 3 

             Redenen 

           1 Onbekend 

          2 Boven norm 

          3 Duur gebruik overschreden 

        4 Meerdere malen afspraken niet nagekomen 

      5 Meerdere malen niet geweest 

        6 Niet op herintake verschenen 

        7 Op eigen verzoek 

          8 Overlijden 

           9 Overtreden huisregels: dronkenschap en agressie 

     10 Vakantie 

           11 Verhuisd 
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Verwijzende organisaties 

Verwijzer Verwezen door Verwezen naar 

BBHR 

 

2 0 

Budgetconsulaat 7 1 

Cello 

 

1 0 

Eswee inkomensbeheer 7 0 

Humanitas 10 0 

Motio, budget en advies 2 1 

Reinier van Arkel groep 1 0 

Sociale dienst Bommelerwaard 

SHV 

65 1 

Sociale dienst Tiel 1 0 

Stichting MEE 1 0 

Stichting Welzijn Ouderen 1 0 

STMR 

 

38 0 

Vluchtelingenwerk 

Bommelerwaard 

31 1 

Anders 48 4 

  

Totaal 215 8 
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 UITDAGINGEN VOOR 2016 
 

Voor 2016 lijken er veel veranderingen aan te komen. 

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft met diverse grote bedrijven een convenant 

afgesloten waardoor er meer voedsel aan de voedselbanken zal worden geleverd. 

Dit stelt ons de komende jaren wellicht voor logistieke uitdagingen. 

Het kan zijn dat door de vluchtelingen die in Nederland mogen blijven het aantal afnemers nog zal 

toenemen. 

Het kan zelfs zo zijn dat, wanneer er veel voedsel beschikbaar komt, de normen wat betreft de 

selectiecriteria verlaagd zullen worden zodat meer mensen voor een voedselpakket in aanmerking 

komen. 

Deze bovengenoemde zaken zullen geleidelijk op gang komen, waardoor wij in de loop van het jaar 

tijdig de nodige voorzieningen kunnen treffen. 

 

 


