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Inleiding

Voedselbank De Ronde Venen is sinds 2006 actief, vestigde zich in 2013 als stichting
en trad in 2015 toe als lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.
De vrijwilligers van de Voedselbank De Ronde Venen leverden in 2018 met volle inzet
de werkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan de hoofddoelstelling van de
Stichting:
“het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door
middel van een periodiek af te halen pakket ter dekking van de eerste
levensbehoefte”
Onze cliënten
Per 31-12-2018 maakten 121 huishoudens gebruik van de Voedselbank waarvan 66
huishoudens uit Mijdrecht, 21 uit Wilnis, 20 uit Vinkeveen en 14 uit Abcoude
Deze 121 huishoudens waren gerelateerd aan totaal 326 personen, waarvan 124
kinderen (t/m 17 jaar).

Locatie overzicht
Voedselbank De Ronde Venen beschikte in 2018 over 3 uitgiftepunten, te weten:
-

Hoofdvestiging Mijdrecht, Eendracht 6, 3641 ML
Uitgiftepunt Vinkeveen, St. Josefschool
Tuinderslaantje 1, 3645 EX
Uitgiftepunt Abcoude, Gebouw Angstelborgh
Dorpszicht 22, 1391 LX

Op deze uitgiftepunten wordt één keer per week het voedselpakket verstrekt. Tevens
is er op de maandagmiddag een optionele, extra uitgifte in de vestiging Mijdrecht
waarbij de cliënten uit alle woonkernen de mogelijkheid wordt geboden om extra
vlees, groenten, zuivel e.d. bij te halen.
2018 was het eerste volledige jaar waarin we hebben kunnen samenwerken met onze
collega’s in Abcoude. Het uitgiftepunt is gesitueerd in gebouw Angstelborgh waar de
benodigde ruimte ons elke woensdagmiddag door Stichting Tympaan De Baat ter
beschikking wordt gesteld. Chauffeurs uit het team in Abcoude halen elke
woensdagmiddag de pakketten etc. op in Mijdrecht waarna de vrijwilligers in Abcoude
in korte tijd het beschikbare lokaal weten om te bouwen tot een vertrouwde omgeving
voor onze cliënten.
Onze vrijwilligers

Op 17 februari 2018 overleed onze vrijwilliger Sylvia Melchers.
Sylvia was een voedselbankvrijwilliger van het eerste uur. Kort na de oprichting in
2006 meldde Sylvia zich al aan en heeft ze zich met grote inzet en enthousiasme
ingezet voor onze voedselbank. Altijd opgewekt, zeer behulpzaam en heerlijk
constructief kritisch als het ging om het verbeteren van bepaalde handelingen in ons
proces. We denken met warmte aan Sylvia terug en we missen haar.
Op 31-12-2018 was het totaalaantal vrijwilligers 76, incl. bestuur.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur in het jaar 2018 was als volgt:
Kees Schouten, voorzitter
Dirk Jan Eindhoven, penningmeester
Robert Hart, operationele zaken
Karin Schrama, cliënten zaken
Arie van Bergen, secretaris
Bij onze voedselbank wordt niemand voor het vrijwilligerswerk betaald.
De voedselpakketten
Het evenwichtig samenstellen en vullen van de voedselpakketten is mogelijk door
goede afspraken met de lokale Jumbo supermarkten in Wilnis en Vinkeveen, AH
Leicester en de Passage in Mijdrecht, AH en Plus Koot in Abcoude. Dit door het
structurele aanbod van brood maar ook van o.a. vlees en vis dat op de THT-datum
wordt ingevroren waarbij het voor voedselbanken is toegestaan om het tot twee
maanden na THT te verstrekken, mits van een speciaal label voorzien.
Andere, zéér waardevolle leveranciers waren: Offerman Vleeswaren Aalsmeer,
Stichting Manna – Schermer voor AGF (Aardappelen, Groente, Fruit) en Voedselbank
Gooi en Omstreken.
Er werd drie keer een succesvolle publiekswinkelactie gehouden bij in totaal zes
vestigingen van de supermarkten Jumbo Vinkeveen en Wilnis en AH Passage en
Leicester in Mijdrecht en Plus Koot in Abcoude. Voor de winkelacties werd veelal
samengewerkt met leerlingen van het Veenlanden College in het kader van hun
maatschappelijke stage.
Met doorgaans tussen de 30 - 35 producten in het pakket waaronder brood, verse
groente en fruit, houdbare producten en inhoudelijk toereikend voor het bereiden van
3 maaltijden zijn we in voldoende mate aan de primaire doelstelling, het dekken van
de eerste levensbehoefte, tegemoet gekomen.
Naast de gebruikmaking van de wekelijkse aanvoer van ca. 450kg aan producten

geleverd door het Regionaal Distributiecentrum in Rotterdam (kosten € 4.502,40) is
er tevens voor € 9.922,16 uitgegeven aan de complementaire aanschaf van (vers)
voedsel.

Lokale supermarkten zoals o.a. Jumbo Vinkeveen, AH Leicester en AH Passage
Mijdrecht, AH Abcoude, Jumbo Wilnis, Plus Koot Abcoude en kleinere zelfstandige
ondernemers stonden ons tevens overige producten af, bijv. verzorgingsmiddelen. Zie
het hoofdstuk Donateurs en ondersteuners.
De kleding
Cliënten van Voedselbank De Ronde Venen worden in de gelegenheid gesteld om
gebruik te maken van de Kledingbank. Ook hierbij wordt gestreefd naar een
evenwichtige samenstelling van de ondersteuning. Het zij vermeld dat het
Kledingbank model afwijkt van het Voedselbank model aangezien alle voorraad gratis
wordt verworven én de cliënten een volledige keuzevrijheid genieten. De volgende
maximum aantallen worden daarbij gehanteerd:
5 kledingstukken p/p per keer
1 jas p/p per seizoen
1 paar schoenen p/p per seizoen
4 stuks diversen (bijv. riemen, ondergoed, sokken etc.) p/p per keer
1 dekbedovertrek per gezinslid
1 set gordijnen per vertrek in huis
De donateurs en ondersteuners
Donateurs en ondersteuners van Voedselbank De Ronde Venen zijn er “in vele soorten
en maten”, ze zijn ons echter allen even lief.
In 2018 is het totaal aan donaties zoals in de volgende tabel vermeld:
INKOMSTEN
Giften uit bedrijfsleven
Giften Particulier
Giften school
Giften kerk
Ledenuitkering VBNL
Integratie VB Abcoude

€
€
€
€

€ 2.807,25
€ 32.847,55
10.494,67
1.412,00
16.580,37

Totaal aan Giften

€

64.141,84

Deze staat van inkomsten over 2018 is ongekend in de historie van onze
voedselbank. Een substantieel deel daarvan (€ 41.580,37) is echter niet structureel
en vereist een nadere verklaring:

In de eerste maand van 2018 ontvingen wij van de (voormalige) Voedselbank
Abcoude een bedrag van € 16.580,37. Dit bedrag werd overgemaakt ter afronding
van een in 2017 opgestart transitieproject waarbinnen de Voedselbank Abcoude is
samengegaan met Voedselbank De Ronde Venen. Het grootste deel van de Abcoude
vrijwilligers sloot zich daarbij bij ons aan en dat is een succesvolle werkwijze
gebleken. De cliënten in Abcoude zien de vertrouwde gezichten en een regelmatige
navraag gaf aan dat men tevreden is over de samenstelling van de pakketten. De
ervaring en inzet van de Abcoude vrijwilligers blijken tot op de dag van vandaag van
grote betekenis.
In de laatste week van 2018 ontvingen wij een schenking van € 25.000,-- van een
charitatieve stichting die op particulier initiatief is opgericht. Deze stichting voorzag
ons een aantal jaar geleden wekelijks van vers fruit en groenten om onze
voedselpakketten aan te vullen met gezond eten. Na verloop van tijd verlegde deze
stichting haar ondersteuning naar andere goede doelen met de toezegging om op
termijn weer eens contact op te nemen en dan mogelijk een schenking te overwegen
om het werk van onze voedselbank te steunen. Dat is dus gebeurd met als resultaat
deze fantastische donatie.

Ondersteuning hebben we ook bijzondere mate mogen ontvangen in 2018. Tot
ondersteuning rekenen we alles wat niet naar onze bankrekening vloeit maar wat er
wel van zou worden afgeschreven als de diensten of de producten geheel of
gedeeltelijk in rekening zouden zijn gebracht.
Wij danken namens onze cliënten en vrijwilligers onze donateurs en ondersteuners:
AH Abcoude
AH Leicester Mijdrecht
AH Passage Mijdrecht
Aldi Mijdrecht
Ascol Verzekeringen Mijdrecht
Autobedrijf van Rijn IVECO Mijdrecht
Bar Adelhof
De Groene Venen
Distributie Centrum Voedselbanken Rotterdam
Feka ICT & Office Mijdrecht
Gemeente De Ronde Venen
Hema Mijdrecht
Jumbo Vinkeveen
Jumbo Wilnis
K.G. van Vliet Verhuur B.V. Aalsmeer
Kerk, Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk Mijdrecht
Kerk, Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis
Kerk, Diaconie PKN Abcoude
Kerk, Diaconie Protestantse Gemeente Mijdrecht

Kerk, Evangelische Gemeente Leef!
Kerk, Gereformeerde, Vinkeveen
Kerk, Hervormde Gemeente Baambrugge
Kerk, Hervormde gemeente Vinkeveen
Kerk, Kerkdiensten Careyn Maria Oord
Kerk, PCI Jan de Doper
Kerk, SKG Diaconie Hervormde Kerk Wilnis
Kerstpakket inzameltraditie: Hans Kranenburg en Rein Kroon
Kleding en Speelgoedbeurs Abcoude
Lions Club Mijdrecht-Wilnis
Lionsclub Abcoude-Baambrugge
Lionsclubs Vinkeveen en Mijdrecht
Lucky Lake Hostel
Lycklama Holding B.V. Abcoude
Nationale Vereniging De Zonnebloem
Nieuwe Meerbode
Offerman Vleeswaren Aalsmeer
PARTICULIERE donateurs
Plus Koot Abcoude
Riki Stichting
RK vrijwilligers Maria Oord
RTV Ronde Venen
Salpeco B.V.Vinkeveen
Schadenet Kranenburg Mijdrecht
School, PCOB De Ronde Venen
School, Sint Jozefschool Vinkeveen
School, VeenLanden College Mijdrecht/Wilnis
Stichting M.T. Guggenheim Foundation
Stichting Manna – Schermer
Stichting Tympaan De Baat
Unilever
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
Voedselbank Abcoude/Baambrugge
Voedselbank Gooi en Omstreken
Vrienden van Voedselbank Abcoude-Baambrugge
Witte Weekblad
Zideris Dagbesteding Mijdrecht
Betrokkenheid
Het hoofdstuk “De donateurs en ondersteuners” laat geen enkele twijfel bestaan over
de brede steun die onze voedselbank geniet in de samenleving. Zo nu en dan is een
nadere toelichting toch nodig gebleken. Ter illustratie van het feit dat de voedselbank
zich er voortdurend van vergewist is dat we deze brede steun genieten hierbij een
fragment van een recent door ons ingezonden stuk in een lokale krant:
“Betrokkenheid:

Toen vorig jaar een dure vrieskast het begaf zei een particulier: “bestel maar een
nieuwe, ik betaal ‘m wel”. Na de aankoop maakte hij meer dan het dubbele aan ons
over.
Een jongedame kocht van haar eerst-verdiende 13de maand 115 maaltijden.
Scholen steunen ons met inzamelingen en leerlingen van het Veenlanden College
helpen ons bij winkelacties. Kerken zamelen geld of levensmiddelen in en er zijn
stichtingen die ons in alle stilte bijstaan om onze operationele kosten te dekken. De
Lions zetten zich voor ons in en dat levert dan een half jaar aan koffie op. Bij AH,
Jumbo, Plus en andere retailers mogen we overtollige maar goede levensmiddelen
gratis afhalen. Of winkelacties bij ze houden.
Alweer 10 jaar ontvangen we rond de feestdagen meer dan honderd kerstpakketten
die worden ingezameld in een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en
particulieren. Een van die particuliere initiatiefnemers van het eerste uur is toenmalig
gemeenteraadslid Rein Kroon, inmiddels wethouder. Een mevrouw uit De Ronde
Venen won onlangs één minuut gratis winkelen bij AH en benaderde de wethouder om
de opbrengst met enige publiciteit aan de voedselbank te schenken. Dit is vooraf aan
ons voorgelegd en afgestemd mede omdat er nooit een keuze in het soort van
producten is bij het inzamelen van overtollige levensmiddelen. De waarde (€1200)
van deze actie bleek ongeveer gelijk aan één maand levensmiddelen bijkopen om
onze pakketten aan te vullen. Een fantastisch resultaat met als bijvangst weer een
beetje aandacht voor onze voedselbank.
Betrokkenheid en positieve publiciteit. Het eerste is blijvend noodzakelijk en het
tweede mag altijd.
Elke week? Ja hoor, wij zijn 52 weken per jaar geopend…
Het bestuur van Voedselbank De Ronde Venen”

Voedselveiligheid
In 2018 behaalden we tijdens de jaarlijkse, onaangekondigde voedselveiligheid audit
een score van 8,7.
Arbo review
In 2018 ondergingen we een Arbo review onder de begeleiding van een Arbospecialist
die ons om niet ter beschikking was gesteld door de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken. Daar zijn acties uit voortgekomen op bouwtechnisch gebied (denk
bijv. aan vluchtwegen, brandblussers etc.), op fysiek en procesmatig vlak (denk bijv.
aan tilbelasting maatregelen, veiligheidsschoenen etc.) en op het gebied van regels
over omgang met elkaar en de cliënten. N.a.v. dat laatste zijn de eigen procedures
verbeterd en zijn er bijv. twee vertrouwenspersonen aangesteld. Een aantal
aanbevelingen zullen worden uitgevoerd zodra de verhuizing naar een ander pand een
feit is.
Huisvesting, uitbreiding

De samenleving draagt bij aan het effectief functioneren van de Voedselbank gezien
de bruikleenoverkomst met de Gemeente De Ronde Venen voor het gebruik van
ruimten in het schoolgebouw aan de Eendracht 6 te Mijdrecht. Deze vorm van
maatschappelijk bijdragen ondervinden we ook van het bestuur van de St. Josefschool
in Vinkeveen (ter beschikking stellen van ruimte voor het uitgiftepunt Vinkeveen) en
Tympaan De Baat (ter beschikking stellen van ruimte voor uitgiftepunt Angstelborgh
Abcoude). In 2018 is ons door de gemeente kenbaar gemaakt dat het schoolgebouw
in Mijdrecht waarin we verblijven zal gaan worden gesloopt en dat er naar een nieuw
onderkomen zal moeten worden omgezien.
In 2018 namen we deel aan de totstandkoming van een gezamenlijk initiatiefvoorstel
van Tympaan De Baat, Inloophuis ’t Anker, Atelier De Kromme Mijdrecht en
Voedselbank De Ronde Venen aan het gemeentebestuur. In dit initiatief stelden we
voor om als vier organisaties het medio 2018 leegkomende schoolgebouw De
Trekvogel in Mijdrecht gezamenlijk te mogen gaan benutten voor maatschappelijke
doeleinden. De ambtelijke voorbereidingen en het politieke besluitvormingsproces zijn
op het moment van schrijven nog gaande en zullen naar verwachting medio 2019 hun
beslag gaan krijgen.
Luisteren naar je cliënten
Naast de onontbeerlijke ondersteuning in materiële zin in de vorm van voedsel en
kleding hebben we voortdurend een luisterend oor weten te bieden aan onze cliënten.
Binnen de voedselbank zijn we in 2017 gestart met het z.g. “Korte- en Lange termijn
model”.
Korte termijn model houdt in dat iedere potentiële cliënt die zich meldt, zonder enig
voorbehoud direct wordt voorzien van een voedselpakket. Immers, de cliënt is over de
drempel (die voor velen al hoog tot zeer hoog is), heeft zichzelf aangemeld, dan wel is
aangemeld via het Sociaal Team, Tympaan de Baat, Westerbeek, Kwadraad of
Servicepunt en dan zien we als voedselbank de taak om de cliënt van voeding te
voorzien. Een intakegesprek op een later tijdstip kan worden gepland.
Lange termijn model houdt vervolgens in dat we samen met cliënt kijken naar de
huidige situatie en wat nodig is om de situatie te doen verbeteren: wat kunnen wij als
voedselbank daaraan toevoegen. Te denken valt hierbij aan doorverwijzen naar
gemeente, schuldhulpverlening, werkcentrum etc. Daar waar mogelijk assisteren wij
de cliënt bij lastige vraagstukken en functioneren wij als vraagbaak en kritische
vragensteller om verbeterpunten duidelijk in beeld te krijgen.
Met name aan dit laatste, de toegevoegde waarde van onze organisatie in het totale
netwerk van hulpverlening, is in 2018 nader gestalte gegeven.
-
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