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Mei 2019 
In dit overzicht willen we: 
 

U opnieuw bedanken voor alle giften 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 ook laten weten dat een groot gedeelte van de producten die we onze cliënten wekelijks mee kunnen geven, 

afkomstig is van lokale bedrijven, die dit ter beschikking stellen. Afgelopen jaar mochten we veel producten 

ophalen bij de verhuizing van Jumbo In Nieuwerkerk en AH in Haamstede. Bij bijna alle supermarkten mogen we 

een of tweemaal per jaar een inzamelingsactie houden en staan de vrijwilligers een dag klaar om producten in 

ontvangst te nemen. Meer dan 40 bedrijven op ons eiland doneren wel eens, of regelmatig, voedsel aan de 

voedselbank. Ook hier geldt: hartelijk dank hiervoor!! 

U vragen een probleem te helpen oplossen: we hebben n.l. regelmatig een tekort aan  

AARDAPPELEN. 

              Op een agrarisch eiland als Schouwen-Duiveland hopen we een aantal boeren bereid te vinden om 3 kisten 

á 20 kg aardappelen per week (of 6 voor 2 wk) te doneren. Ze worden graag bij u opgehaald, zeg het voort!!!!!!!!!!! 

 

U melden dat we de afgelopen maand een avond verzorgd hebben bij 

Samée, Duivelandse vrouwen. We hebben hen, d.m.v. een power-point 

presentatie,  verteld over het werk van de voedselbank. Hoe we aan de 

producten komen en hoe men in aanmerking kan komen voor de 

Voedselbank. Dat alles met filmbeelden, foto’s en het tonen van een 

pakket producten wat onze cliënten mee krijgen. Als dank hadden de 

dames voor ons dozen vol met (houdbare) producten meegebracht. 

Op verzoek komen we onze activiteiten ook bij u graag toelichten. 

 

U laten weten dat de normbedragen dit jaar zijn verhoogd vanwege prijsstijgingen en verhoging van de belasting. 

Zie daarvoor onze website. 

U erop attent maken dat er in geval van “nood” altijd een beroep op ons gedaan kan worden. 

 

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. Informeer gerust even bij ons, we zijn er om iedereen te helpen.  

Kijkt u eens op: 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2994871/Jan-en-Astrid-kunnen-niet-rondkomen-van-hun-pensioentje-en-

moeten-daarom-naar-de-voedselbank?fbclid=IwAR0nQpP9qJ_gCTl3bG9SYNHyT-3RHYhxzK6-

aJnEbqRqGmW5ZvvtoHnjlMA 

 

U vertellen dat Voedselbanken Nederland een organisatie is waar alleen vrijwilligers werken. Dus ook 

hoofdbestuur, coördinatoren, kantoor en de 10 distributie centra, die de 169 voedselbanken met 530 uitgifte 

punten, van voedsel voorzien, worden uitsluitend bemand door vrijwilligers: 11.700 in totaal! 

 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2994871/Jan-en-Astrid-kunnen-niet-rondkomen-van-hun-pensioentje-en-moeten-daarom-naar-de-voedselbank?fbclid=IwAR0nQpP9qJ_gCTl3bG9SYNHyT-3RHYhxzK6-aJnEbqRqGmW5ZvvtoHnjlMA
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2994871/Jan-en-Astrid-kunnen-niet-rondkomen-van-hun-pensioentje-en-moeten-daarom-naar-de-voedselbank?fbclid=IwAR0nQpP9qJ_gCTl3bG9SYNHyT-3RHYhxzK6-aJnEbqRqGmW5ZvvtoHnjlMA
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2994871/Jan-en-Astrid-kunnen-niet-rondkomen-van-hun-pensioentje-en-moeten-daarom-naar-de-voedselbank?fbclid=IwAR0nQpP9qJ_gCTl3bG9SYNHyT-3RHYhxzK6-aJnEbqRqGmW5ZvvtoHnjlMA


Hierbij een overzicht een over onze financiële situatie met cijfers van het afgelopen jaar en een prognose van 

2019

 
 

Toelichting hierbij: 

 Dit overzicht bevat ook een verantwoording van de bijdragen die we hebben gekregen voor de aanschaf van de 

bestelauto. Omdat de aanschaf volledig is verkregen door giften is in dit financieel overzicht gekozen om i.p.v. 

afschrijving te kiezen voor reservering aankoop bestelauto. Bij oplopende tekorten kunnen we dus niet reserveren. 

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

ook voor speciale acties of aanbiedingen, zodat we bijv. rond kerst en sinterklaas iets extra’s aan kunnen bieden.  

Zo konden we de kinderen van onze cliënten een kadootje geven met sinterklaas en was er een aanbod voor hen 

van een kerstdiner. 

 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. Bent u 

iemand of weet u iemand die vrijwilliger wil worden, laat het ons weten. 

 

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 
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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! 

De producten die landelijk worden aangeboden worden verdeeld over de 10 distributiecentra.  

Hier een overzicht waar de producten voor de distributiecentra vandaan komen en welke producten dat zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


