
 
 

Informatiebulletin om u te informeren over de gang van 

zaken bij VoedselbankSD 
 

In dit overzicht willen we: 
 

U bedanken voor alle gaven die u in de afgelopen perioden aan ons gaf om ons werken mogelijk te maken. 

Kerken en Serviceclubs zijn een belangrijke bron van giften, daarvoor zeggen we U allen hartelijk dank. 

Het is niet altijd mogelijk om een direct bedankje te sturen, omdat bij de bankstorting niet altijd de 

naam van de desbetreffende kerk/diaconie vermeld wordt, maar bijv. ‘opbrengst collecte’, vandaar: 

DANK U WEL. 

U ook vragen om onze Stichting in de toekomst te blijven ondersteunen. We vragen dat niet alleen voor onze 

cliënten, maar ook voor onze enthousiaste, gedreven, vrijwilligers. Maakt u het mogelijk dat ze hun 

werk kunnen blijven doen? En: iets extra’s is geen bezwaar! We willen ons werk en manier van werken 

ook graag toe komen lichten. 

U trots vermelden we dat enkele maanden geleden de VoedselbankSD werd 

geïnspecteerd op hygiëne, werkwijze en bijv. de vermelde 

houdbaarheidsdatum van verse producten. Men toonde zich uitermate 

tevreden over het behaalde resultaat van 94 van de maximaal 100 te 

behalen punten en complimenteerde de vrijwilligers hiermee. Zij voldoen 

daarmee aan “Waarborging Voedselveiligheid Nederlandse Voedselbanken” 

en het is een bewijs voor een correcte manier van werken op het gebied van 

voedselveiligheid en hygiëne.  

Uw aandacht vragen voor de ‘vergeten’ groep ouderen die rond moeten komen van 

hun AOW en weinig of geen pensioen krijgen. In een aantal gevallen voldoen 

ze aan de normen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. 

U een overzicht geven over onze financiële situatie. Hieronder vindt u een overzicht van het afgelopen jaar en 

een begroting voor het komende jaar. 

 

Toelichting hierbij: 

• Blij en dankbaar is het bestuur met de vele bijdragen, zowel financieel als in goederen voor onze 

cliënten. Soms zijn er speciale acties, een andere keer wordt er rond kerst en sinterklaas iets extra’s 

aangeboden door bedrijven. Ook de bedrijven die elke week producten ter beschikking stellen willen we 

daarvoor hartelijk danken. 



• Dit jaar is, dankzij bijdragen van Gemeente Sch.-Duiveland, Stichting Renesse, Stichting Bevordering 

Zorg Schouwen-Duiveland, Interkerkelijke Stichting Maatschappelijke  

Dienstverlening op Sch.-Duiveland en Tholen, Voedselbanken Nederland en de bereidwillige medewerking 

Autobedrijf Kievit een nieuwe auto aangeschaft. Door de afschrijving drukt die zwaar op de begroting, de 

boekwaarde is terug te vinden op de balans. 

• Het is de Voedselbank verboden om zelf producten in te kopen, we zijn dan ook dankbaar dat het 

Nutsfonds de wekelijkse aanschaf van verse groenten financiert. Hierdoor kunnen we onze cliënten versere 

producten verstrekken. 

• Door een legaat in de afgelopen jaren kan het negatieve resultaat opgevangen worden uit de reserve, 

maar hierdoor wordt de reserve van de Voedselbank Sch.-Duiveland wel jaarlijks kleiner. 

• Om ook in de toekomst voldoende basis te hebben mag deze eigenlijk niet smaller worden en zullen 

we meer en meer een beroep doen op kerken, serviceclubs en wellicht ook de gemeente Schouwen-

Duiveland, het merendeel van de Gemeenten in Nederland steunt hun ‘eigen’ voedselbank structureel. 

• Het is een blijvende zorg om het aantal vrijwilligers op peil te houden. In het begin van de week zijn er 

chauffeurs onderweg om producten op te halen, op donderdag wordt door een groep vrijwilligers alles 

verdeeld voor het aantal mensen dat staat ingeschreven en op vrijdag zijn er vrijwilligers die de uitgifte 

begeleiden. 

 

Indien u verdere vragen heeft, hoor ik dat graag om die te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, namens Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland 

J. L. Schoof, penningmeester 

NL75 RABO 0118 1804 01 

0111-641293/06-53203577 

schoof@zeelandnet.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Doelstellingen Voedselbank. 
 

De twee doelstellingen van de Voedselbanken zijn: 

- Het direct – op tijdelijke basis - helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven, door 

wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. 

- Tegengaan van verspilling  van voedsel (we vernietigen jaarlijks ruim 3 miljoen ton in Nederland!). 
 

Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen:  

de Voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar! 
 

Criteria verstrekking voedselpakketten. 
 

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp 

voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. 

Ze zijn expliciet niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.  

Hoe kom je in aanmerking? 

Je moet aangemeld worden via een speciaal formulier: 

(https://www.voedselbanksd.nl/bestanden/aanvraagformulier.pdf).  

Een aanvraag dient ingediend te worden door een officiële instantie zoals bijv.: SMWO, Emergis, een 

budgetbeheerder, een bewindvoerder of vertegenwoordiger van een kerk of van bijv. een 

vluchtelingenorganisatie. Het formulier moet compleet ingevuld zijn en vergezeld gaan van de gevraagde 

gegevens en van bankafschriften van de laatste drie maanden en kan alleen digitaal ingediend worden. 

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen 

maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en 

verzekeringen betaald zijn.  

Er zijn criteria (aangegeven op onze website https://www.voedselbanksd.nl/nl/node/4 ) waaraan het 

besteedbare inkomen moet voldoen. Na controle van de verstrekte info volgt een toe- (of af-)wijzing.  

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er 

moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie 

komt. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is. 

https://www.voedselbanksd.nl/bestanden/aanvraagformulier.pdf
https://www.voedselbanksd.nl/nl/node/4

