
Jaarverslag	Voedselbank	Dordrecht	2018	

Dit jaarverslag is aanvullend op het financieel jaarverslag.  

De organisatie 

De Voedselbank Dordrecht is lid van de vereniging van Voedselbanken Nederland. Ze krijgt een deel 

van haar voedsel via een regionaal distributiecentrum. Het grootste deel verzamelt VBD zelf. Vanaf 

mei 2014 functioneert Voedselbank Dordrecht volledig als zelfstandige voedselbank. Dat betekent 

dat de VBD zelf voedselpakketten samenstelt die ze vervolgens verstrekt aan cliënten en zelf ook de 

cliënten administratie verzorgt. In 2018 hebben we met een wisselende groep van ca 150 vrijwilligers 

gewerkt. De vrijwilligers zijn ook dit jaar in het zonnetje gezet door het bestuur en een aantal  

Dordtse ondernemers met een lezing en een lunch in het Postillion Hotel.  

Administratie 

Voedselbanken Nederland heeft de criteria voor de toelating versoepeld. Dat heeft geleid tot een 

kleine toename van het aantal cliënten.  

Er is een teamleider evaluatie gestart. Die functie werd in 2017 waargenomen door de teamleider 

administratie. 

Logistiek 

In 2018 is een nieuwe bus geleverd, gesponsord door serviceclub de Kiwanis. Het team van 

chauffeurs is op peil. Een aantal vrijwilligers stroomt binnen via de participantenregeling van de 

gemeente Dordrecht. De samenwerking met het Da vinci college voor het geven van 

heftruckcursussen in onze hal wordt gecontinueerd. Dit jaar zijn de lokale voedselbanken en dus ook 

onze voedselbank voor het eerste verantwoordelijk voor de exploitatie van de DC Rotterdam. Dit is 

een landelijk besluit en brengt financiële verplichtingen met zich mee. De bijdrage wordt bepaald 

door de hoeveelheid huishoudens. Besluitvorming vindt plaats in het regionaal overlag platform. 

Onze bijdrage is aanzienlijk verhoogd. Voor de aanvoer van voedsel werken we ook samen met 

andere voedselbanken.  

Uitdeelpunten 

In 2018 werkten we met 6 uitdeellocaties verdeeld over de stad. We leveren vijf dagen in de week 

uit, zodat het goed mogelijk is versproducten te leveren.  

Acties 

De coördinator supermarktteam is uitgevallen. Met behulp van het bestuur zijn er toch diverse acties 

gedaan. We merken dat supermarkten blij zijn als we een actie organiseren vanwege de goede 

publiciteit en mooie omzet die een actie genereert. De acties leveren ons bekendheid en goodwill op 

naast een flink aantal pakketten met voedsel. 

Algemeen 

De Voedselbank huurt ruimte bij de Hoop. De Hoop heeft aangegeven deze bijdrage af te bouwen tot 

nul.  De Voedselbank heeft een vijfjarig huurcontract afgesloten onder gunstige voorwaarden. 



We hebben onze gegevensuitwisseling AVG proof gemaakt. 

 

Cliënten van de voedselbank  

Ondanks de versoepelde regeling en de mogelijkheid om cliënten langer dan drie jaar te voorzien van 

een pakket is het aantal cliënten dat we hebben gekregen in 2018 constant (rond de 300). 

Evenementen 

Het kerstdiner van de Lions was een prachtig evenement waar 100 cliënten aanwezig waren. Voor de 

overige cliënten hebben we een maaltijd bij Resto van Harte aangeboden.  

Onze sponsoren hebben diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van de Voedselbank, die veel 

geld en positiviteit hebben opgeleverd. We merken dat de contacten met de Dordrechtse 

Ondernemersvereniging hier heel belangrijk zijn. We werken samen met diverse partners voor 

verschillende acties, zoals de Businessclubs, de High Five Foundation en de Dordrechtse 

Ondernemers. 

Bestuur  

De Voedselbank Dordrecht is in 2018 bestuurd door Matthijs van Muijen (voorzitter), Jeroen van 

Meel (penningmeester), Marian Pater (secretaris en PR), Kees Pronk (logistiek) tot juli/vacature vanaf 

die tijd, Anneke Maagdenberg (algemeen bestuurslid) en Marja Luijten (coördinator en bestuurslid). 

Het bestuur heeft in totaal in 2018 10 keer vergaderd.  

In juli is afscheid genomen van Kees Pronk, die met veel aandacht en zorg de coördinatie van de hal 

heeft vormgegeven. Zijn functie wordt ad interim ingevuld door verschillende vrijwilligers.  


