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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 2019 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 31-12-2019 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 2019 over 4 uitgiftepunten, te weten:
-

T/m oktober: Hoofdvestiging Mijdrecht, Eendracht 6, 3641 ML
V.a. november: Hoofdvestiging Mijdrecht, Karekiet 49, 3641 ZE
Uitgiftepunt Vinkeveen, De Broedplaats
Herenweg 63E, 3645 DG
Uitgiftepunt Abcoude, Gebouw Angstelborgh
Dorpszicht 22, 1391 LX

Op deze uitgiftepunten werd één keer per week het voedselpakket verstrekt. Tevens
was 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.
De ruimten voor de uitgiftepunten in Abcoude en Vinkeveen werden ons elke
woensdag- en donderdagmiddag door Stichting Tympaan De Baat ter beschikking
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.
Hetzelfde proces vindt donderdagmiddag plaats in uitgiftepunt Vinkeveen.
Onze vrijwilligers

Op 31-12-2019 was het totaalaantal vrijwilligers 86, incl. bestuur.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur in het jaar 2019 was als volgt:
Kees Schouten, voorzitter
Dirk Jan Eindhoven, penningmeester
Karin Schrama, cliënten zaken
Arie van Bergen, secretaris
Bij onze voedselbank wordt niemand 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, Lidl
Waddinxveen.
Er werd drie keer een succesvolle publiekswinkelactie gehouden bij in totaal zes
vestigingen van de supermarkten Jumbo Vinkeveen, Jumbo Wilnis, Plus Koot Abcoude
(2x) en AH Abcoude. De producten die we voor deze winkelacties selecteren zijn
houdbare producten aangezien daar in de regel het minste overschot op ontstaat. De
totale winkelwaarde, incl. de toegift van de supermarkten bedroeg een kleine
€13.000. Dit is een gigantische opbrengst, opgebracht door het winkelend publiek en
de supermarkten in de vermelde woonkernen.
Met doorgaans tussen de 30 - 35 consumenten eenheden (CE) 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. 500kg aan producten
geleverd door het Regionaal Distributiecentrum in Rotterdam (logistieke) kosten
€ 2.813,60 is er tevens voor € 12.121,12 uitgegeven aan de complementaire
aanschaf van (vers/houdbaar) 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 ook 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 2019 is het totaal aan donaties zoals in de volgende tabel vermeld:
INKOMSTEN
Giften uit bedrijfsleven
Giften Particulier
Giften school
Giften kerk
Ledenuitkering VBNL
Gift ICT project
Gift Scholierenproject
Verzekeringsuitkering autoschade
Giften voor vervanging auto

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.267,50
6.047,45
449,75
10.836,43
1.106,00
1.000,00
7.500,00
7.342,50
15.000,00

Totaal aan Giften

€

53.549,63

Deze staat van inkomsten over 2019 is ongekend in de historie van onze
voedselbank. Een substantieel deel daarvan (€ 30.842,50) is echter niet structureel
en wel met de volgende verklaring over de vervanging van de vrachtwagen en de
verhuizing naar een ander onderkomen.

Vervanging vrachtwagen
Op zondag 15 sept 2019 werd een melding gedaan van een eenzijdige aanrijding
waarbij onze geparkeerde Iveco vrachtwagen van achteren was aangereden. De
schade leek in eerste aanleg overzichtelijk maar bij nadere taxatie bleek het chassis
van het voertuig dermate vervormd te zijn dat de auto total loss werd verklaard.
We ontvingen €7.342,50 aan verzekeringsuitkering en €15.000,00 aan giften met het
doel om een vervangende vrachtauto te kopen. Dit bedrag aan giften werd verstrekt
door de Riki Stichting en Stichting Ronde Venen Fonds. Op 7 november ontvingen wij
de bevestiging van Rabo Dichtbijfonds van Rabobank Rijn en Veenstromen dat zij
onze aanvraag voor ondersteuning in behandeling hadden genomen.
Om de periode van 16 september t/m 8 november logistiek te kunnen overbruggen
sloten we met Blauw Autoverhuur Mijdrecht een huurovereenkomst tegen een sterk
gereduceerd tarief. Desalniettemin gaven wij daarvoor €2.752,58 uit die gedeeltelijk
werd uitgekeerd door de verzekering.
Op 8 nov 2019 hebben we een gebruikte Fiat Ducato aangeschaft voor de som van
€ 23.277 Op 2 december voldeden wij de resterende €3.048 aan BPM.
De aankoop werd mogelijk gemaakt dankzij een tijdelijk voorschot van €10.000 van
Stichting Tympaan De Baat. Dit bedrag konden wij na 3 weken voldoen na ontvangst
van de eerste gift voor dit doel.
Verhuizing
In de laatste week van 2018 ontvingen wij een schenking van € 25.000 van een
charitatieve stichting die op particulier initiatief is opgericht. In het Beleidsplan 2019 –
2020, vastgesteld in de jaarvergadering op 24 juni 2019, werd besloten deze
schenking volledig te bestemmen t.b.v. de verhuizing naar de locatie De Trekvogel,
Karekiet 49 Mijdrecht, een voormalig basisschoolpand.
Deze locatie werd, na een besluit van de gemeenteraad van De Ronde Venen op 27
juni, voor maatschappelijke doelen ter beschikking gesteld aan de Leerwerkplaats
(Tympaan De Baat), Atelier De Kromme Mijdrecht, Inloophuis ’t Anker en Voedselbank
De Ronde Venen.
Voedselbank De Ronde Venen sloot een bruikleenovereenkomst met de gemeente
voor het gebruik van vier lokalen en de sleutels werden ons in de eerste week van juli
overhandigd.
Het gebouw is in deze nieuwe toepassing op de Burendag zaterdag 28 september
officieel geopend door wethouder Rein Kroon van gemeente De Ronde Venen.
Al in maart werd een projectgroep samengesteld om de verbouwing en verhuizing
voor te bereiden en te begeleiden. Op basis van een besluit van het bestuur werden
voorbereidingen getroffen om in de nieuwe locatie over te gaan op een
supermarktmodel. Ca. 20 procent van de voedselbanken in Nederland hanteren
inmiddels dit model waarin de keuzevrijheid van de cliënten voorop staat. Een ander
voordeel is dat, mits goed opgezet, voordelen vallen te behalen door het vermijden

van logistieke handelingen. Het noodzaakt echter wel een controlesysteem dat goed
zicht biedt op de uitgaande producten en een aanpassing van het uitgifteproces voor
onze vrijwilligers. Er werd gekozen voor een systeem van punten die maandelijks
opnieuw worden verstrekt. De besteding per week is naar inzicht en keuze van de
cliënt met een zeker maximum om te voorkomen dat anderen op die dag misgrijpen.
Het aantal punten dat wordt verstrekt is afhankelijk van de gezinsgrootte.
Er is geen saldo overdracht van maand naar maand. Het zij vermeld dat voor een deel
van de basisproducten zoals vlees, vis, zuivel en agf géén punten worden berekend.
Producten waar punten voor worden ingehouden zijn houdbare producten.
Binnen de projectgroep werd besloten om het (mobiele) supermarktmodel voor de
uitgiftepunten in Abcoude en Vinkeveen in het eerste kwartaal van 2020 in te voeren.
Tot aan dat moment zijn daar dus op de gebruikelijke wijze voedselpakketten
verstrekt.
In drie van de vier lokalen werd de vaste vloerbedekking verwijderd om te kunnen
voldoen aan de HACPP regels. In het vierde lokaal was daar geen noodzaak toe en wel
in de ruimte van onze kledingbank die werd voorzien van een nieuwe inrichting om de
kleding beter te kunnen presenteren. In een lokaal werden een vaste koel- en vriescel
geplaatst ter vervanging van een veelvoud van kleinere koel/vries kasten en kisten
zoals in gebruik in de voormalige voedselbank locatie. In de supermarkt werden een
koel- en vriesvitrine geplaatst. Als winkelschappen werden stalen magazijnstellingen
geplaatst waarbij onder de legplanken ruimte werd vrijgehouden om een stapel
kratten op rolplateaus te bergen als mobiele winkelvoorraad. Na ontwerp van en
instructie aan onze vrijwilligers over ons nieuwe uitgifteproces werden er in oktober
en november drie testsimulaties gedaan en geëvalueerd. Bij een van deze simulaties
werkte een selectie van cliënten mee die zich bijzonder positief uitlieten over deze
proceswijziging.
Door scherp inkopen is €22.286 van het verhuisbudget besteed en kon op donderdag
21 november de winkel voor het eerst in gebruik worden gesteld.
Het saldo van €2714 is deels aangewend voor de dekking van verbeteringen en
aanpassingen die gerelateerd zijn aan de verhuizing/herinrichting. Daarbij valt te
denken aan extra rolplateaus, labelmateriaal etc.
Scholierenproject
De Riki Stichting stelde €7.500 ter beschikking voor de aanschaf van
schoolbenodigdheden voor de gezinnen met kinderen die een start maken als leerling
in het middelbare onderwijs. Het gaat daarbij om gezinnen die de aanschaf van deze
zaken niet kunnen bekostigen. Er werd €2.576 aan dit project besteed, het saldo blijft
voor deze toepassing in de komende jaren gereserveerd.
Zie het “Financieel jaarverslag Voedselbank de Ronde Venen 2019” voor een
totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven op de website van Voedselbank De Ronde
Venen.

Voedselveiligheid
Door omstandigheden vond uitgerekend op de eerste uitgiftedag 21 november de
jaarlijkse, onaangekondigde audit op voedselveiligheid plaats. De verwachtingen
waren gespannen omdat door de hectiek rondom de voorafgaande verhuizing een
onvolkomenheid zich snel kan aandienen. Het deed het bestuur, de projectgroep en
de vrijwilligers dan ook een bijzonder genoegen dat het certificaat met een score van
8,8 werd behaald. (In 2018: 8,7)
Donaties en ondersteuning
Ondersteuning is ook een vorm van donaties die we mochten ontvangen in 2019. 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
Blauw Autoverhuur Mijdrecht
De Groene Venen
Distributie Centrum Voedselbanken Rotterdam
Feka ICT & Office Mijdrecht
Handling Company Mijdrecht HCM
Hema Mijdrecht
Hoogvliet Mijdrecht
Jumbo Vinkeveen
Jumbo Wilnis
Kerk, Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk Mijdrecht
Kerk, Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis
Kerk, Diaconie PKN Abcoude
Kerk, Diaconie Protestantse Gemeente Mijdrecht
Kerk, Diaconie Hervormde Gemeente Waverveen
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
Lidl Waddinxveen
Lions Club Mijdrecht-Wilnis
Lionsclub Abcoude-Baambrugge
Lionsclubs Vinkeveen en Mijdrecht
Lucky Lake Hostel
Lycklama Holding B.V. Abcoude
Mijdrecht Media Forve BV
Nieuwe Meerbode
Offerman Vleeswaren Aalsmeer
Oudervereniging OBS Piet Mondriaan Abcoude
PARTICULIERE donateurs
Plus Koot Abcoude
Promofessionals Mijdrecht
Riki Stichting
RK vrijwilligers Maria Oord
RTV Ronde Venen
Salpeco B.V.Vinkeveen
SC Johnson Europlant BV Mijdrecht
Schadenet Kranenburg Mijdrecht
School, PCOB De Ronde Venen
School, Sint Jozefschool Vinkeveen
School, VeenLanden College Mijdrecht/Vinkeveen
Servicekosten Solutions BV
Stichting Armoedefonds
Stichting M.T. Guggenheim Foundation
Stichting Ronde Venen Fonds
Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds
Stichting Tympaan De Baat
Unilever
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
Vrienden van Voedselbank Abcoude-Baambrugge
Witte Weekblad
Zideris Dagbesteding Mijdrecht
-
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