Jaarverslag Voedselbank Dordrecht 2021
Dit jaarverslag is aanvullend op het financieel jaarverslag.
Inleiding
Het was in veel opzichten opnieuw een bijzonder jaar. Corona lijkt een blijvend fenomeen met
impact op de uitgiften van de Voedselbank. Diverse keren moesten er additionele maatregelen
worden getroffen bij de uitgifte en in de hal, die later weer teruggedraaid moesten worden. De
Voedselbank heeft veel vrijwilligers in de risico-groepen, waar nauw contact mee is gehouden.
Fondsen, particulieren en kerken zijn ons blijven steunen de afgelopen periode. Daar zijn we heel
dankbaar voor.

De organisatie
De Voedselbank Dordrecht (VBD) is een zelfstandige stichting en lid van de vereniging van
Voedselbanken Nederland. De VBD verzamelt en distribueert voedsel aan hen die dat nodig hebben..
De VBD krijgt een deel van haar voedsel via een regionaal distributiecentrum Rotterdam (RDC). Het
grootste gedeelte verzamelt VBD zelf.
De uitgifte in Dordrecht is gestart als zijnde een uitgiftepunt van de Voedselbank Rotterdam. Vanaf
mei 2014 functioneert Voedselbank Dordrecht volledig als zelfstandige voedselbank. Dat betekent
dat de VBD zelf voedselpakketten samenstelt en ze vervolgens zelfstandig verstrekt aan cliënten en
zelf ook de cliënten-administratie verzorgt. In 2021 is er met een wisselende groep van ca 160 a 170
vrijwilligers gewerkt.
Cliënten van de voedselbank
De VBD deelt dagelijks voedselpakketten uit op door de weekse dagen. In totaal gaat het om zo’n 350
gezinnen in Dordrecht. Het betreft personen die op of onder de armoedegrens leven en een extra
voedselpakket goed kunnen gebruiken. Indicatief gaat het om mensen met een besteedbaar leefgeld
van ca 50 euro per week (inkomsten na aftrek van standaardkosten volgens Nibud). Het aantal
cliënten is ondanks Corona gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Voedsel
Tegengaan van voedselverspilling staat hoog in ons vaandel. Voedsel wordt verzameld bij lokale
supermarkten en via Voedselbanken Nederlanden. Voedselbanken Nederland verzamelt voedsel op
landelijk niveau en distribueert dat via regionale distributiecentra. Voor Dordrecht is het regionale
centrum Rotterdam. Verder vult Voedselbank Dordrecht incidenteel haar voorraden met gerichte
inkopen (groente, fruit). Dankzij een groot netwerk bij tuinders en boeren en andere voedselbanken
zijn we in staat een gevarieerd pakket samen te stellen van 30 – 40 producten per week.
Administratie en evaluatie
De VBD houdt met alle haar cliënten intake-gespreken om te verifiëren dat de cliënten daadwerkelijk
aan de toelatingscriteria voldoen. Naast een intake wordt de situatie periodiek geëvalueerd. De
evaluatie wordt gedaan door een vast team van eigen mensen. Daarnaast heeft de VBD een eigen
administratie.

Logistiek
De distributielogistiek wordt gecoördineerd vanuit de centrale hal op de locatie van Stichting de
Hoop aan de Provinciale weg. In deze hal wordt het voedsel verzameld en vervolgens weer
gedistribueerd. De VBD heeft de beschikking over een eigen bus en een eigen team van chauffeurs.
Daarnaast wordt dankbaar gebruik gemaakt van de participantenregeling van de Gemeente
Dordrecht. Tevens is er in de hal een samenwerking met het Da Vinci college die de hal gebruikt voor
het geven van heftruckcursussen
Naast de eigen hal, is de VBD, samen met de andere voedselbanken van de regio Zuid-Holland mede
verantwoordelijk voor de exploitatie van het regionale DC in Rotterdam. Besluitvorming vindt plaats
in het Regionaal Overleg Platform (ROP) waar alle voedselbanken en het DC Rotterdam in zijn
vertegenwoordigd.
Uitdeelpunten
Er wordt gewerkt met 6 uitdeellocaties verdeeld over de stad. Cliënten kunnen 1 keer per week hun
pakket bij een uitdeellocatie ophalen. De uitdeellocatie wordt gerund door vrijwilligers van de
Voedselbank en beleverd door de eigen bus.
Vanwege Corona is de uitgifte een aantal keren aangepast. Op de piek is er geen ruimte meer voor
een kopje koffie of thee en een praatje. Maximaal 2 klanten tegelijkertijd in het uitdeelpunt, waarbij
de pakketten al zoveel mogelijk in tassen zijn voorverpakt in plaats van voedselpaketten.
Financiën
De Voedselbank heeft de ANBI status en voldoet in die zin aan alle voorwaarden van de
belastingdienst. De Voedselbank stelt elk jaar een nieuwe exploitatierekening op van baten en lasten.
De baten zijn voor het merendeel afkomstig van schenkingen van bedrijven, stichtingen, kerken en
particulieren. Tevens worden periodiek fondsen aangeschreven om extra lasten en bijzondere
investeringen te dragen.
De Voedselbank heeft daarnaast een aantal vaste lasten die vooral gerelateerd zijn aan de
huisvesting en het transport van goederen. De VBD heeft ook enkele variabele lasten die vooral
gerelateerd zijn aan het in bedrijf houden van de distributielocatie (gas, water, licht, huur) en het
transport (benzine).
Acties
Het afgelopen jaar zijn er, mede door Corona, minder acties geweest van bedrijven en/of
supermarkten om de VBD te helpen aan voedsel of fondsen. Er zijn diverse supermarktacties geweest
waarbij het publiek gevraagd is extra boodschappen te doen voor de Voedselbank. Verder zijn er
diverse cadeaukaarten, statiegeld en zegeltjesacties geweest waarbij de opbrengsten gedoneerd zijn
aan de Voedselbank.
Van het Armoedefonds zijn verwenpakketjes voor senioren ontvangen en voor de middelbare
schooljeugd een schoolspullenpas voor de scholieren die voor het eerst naar de middelbare school
gaan.

Met sinterklaas is er een actie geweest in het kader van ‘een zak vol geluk’ voor alle kinderen tot 12
jaar. Ook hebben diverse scholen kerstpakketten samengesteld voor de klanten van de Voedselbank.
Evenementen
De VBD heeft regulier in nauwe samenwerking met de Lions een kerstdiner voor haar cliënten. Door
Corona is echter het kerstdiner dit jaar niet doorgegaan.
Vrijwilligers
De VBD wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alle vrijwilligers, inclusief bestuur, werkt
onbezoldigd voor de voedselbank. In een enkel speciaal geval worden reiskosten vergoed.
Normaliter wordt als dank éénmaal per jaar een vrijwilligers-themamiddag georganiseerd, maar dat
was dit jaar door Corona helaas niet mogelijk.
Bestuur
De Voedselbank Dordrecht is in 2021 bestuurd door Matthijs van Muijen (voorzitter), Jeroen van
Meel (penningmeester), Marian Pater (secretaris en PR), Anneke Maagdenberg (algemeen
bestuurslid), Marja Luijten (coördinator en bestuurslid), Maurits Visser (algemeen bestuurslid) en
Rinette Reynvaan (algemeen bestuurslid).
Het bestuur heeft in totaal 10 keer vergaderd, waarvan de meeste keren in Teams.

