
1 
 

 
 

Jaarverslag 2016 
 

1.0 Algemene gegevens 

1. De stichting Voedselbanken Nieuwegein is statutair gevestigd in Nieuwegein 

Postadres: Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein 

Website: www.voedselbanknieuwegein.nl 

Nummer Kamer van Koophandel: 85214938; RSIN: 852148938 

Gemeenschappelijke bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90 

Lid van Voedselbanken Nederland 

Uitgiftepunt: Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein 

Uitgifte: wekelijks op vrijdag van 10.30 -12.00 uur 

 

2. De stichting Voedselbank IJsselstein is statutairgevestigd in IJsselstein 

Postadres: zie hierboven 

Website: zie hierboven 

Nummer Kamer van Koophandel:57053865; RSIN: 852419636 

Gemeenschappelijke bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90 

Lid van Voedselbanken Nederland (vanwege de personele unie en in overleg met Voedselbanken 

Nederland “slapend lid”) 

 Uitgiftepunt: Jan van de Heijdenweg 2D, 3401 RH IJsselstein (bij Zorgcentrum Ewoud) 

 Uitgifte: wekelijks op vrijdag van 10.45 – 11.45 uur 

 

1.1 Bestuur stichting Voedselbanken Nieuwegein en stichting Voedselbank IJsselstein 

Op de bestuursvergadering van 28 oktober 2014 hebben de besturen van de stichting Voedselbanken 

Nieuwegein en de stichting Voedselbank IJsselstein besloten tot een volledige samenwerking op bestuurlijk en 

operationeel niveau. Vanaf deze datum is sprake van een personele unie en hebben alle bestuursleden zitting 

in de besturen van de beide Voedselbanken. Vanaf 1 januari 2016 bestaat het bestuur uit de volgende 

personen1: 

 

 
 

Functie Ingeschreven bij de KvK 

C.T. van Dalen (Cor) Voorzitter  25-02-2014 

R.M. Post (Rasja) Secretariaat 
PR, Voedsel- en fondswerving 

01-10-2016 

E. Schuijl (Else) Waarnemend secretaris 
01-01-2016 tot 01-07-2016 

- 

H.F.O. Staal (Otto) Penningmeester 25-02-2014 

D.H. Scholt-Hylkema (Dixie) PR, Voedsel- en fondswerving 29-10-2014 tot 01-10-2016 

 

Een meer specifieke taakverdeling van de bestuursleden is te vinden op de website 

www.voedselbankenieuwegein.nl onder “contact”. Het bestuur vergadert maandelijks. 

                                                           
1 Bestuursleden worden voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd. 

http://www.voedselbankenieuwegein.nl/
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2.0 Visie en doelstellingen 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen, waaronder 400.000 kinderen onder de armoedegrens. De 

Voedselbank helpt deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van 

voldoende voedsel te kunnen voorzien werken wij samen met overheden, kerken, bedrijven, stichtingen, 

organisaties, instellingen en particulieren.  

 

De doelstellingen zijn in onze statuten als volgt verwoord: 

“het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken 

dat door derden beschikbaar is gesteld” en “het tegengaan van verspilling van voedsel”. 

 

Wij hanteren bij ons werk de volgende kernwaarden:  

- we verstrekken voedsel dat door derden gedoneerd wordt gratis aan onze cliënten; 

- we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel; 

- we verdelen het ons ter beschikking gestelde voedsel zo eerlijk mogelijk (zie hoofdstuk 6.1); 

- we zijn neutraal en onafhankelijk; 

- we werken uitsluitend met vrijwilligers; 

- we zijn transparant in onze verantwoording. 

Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 1,8 tot 2,7 miljoen ton2. De helft wordt verspild bij de 

particulier thuis en de andere helft bij voedsel(verwerkende) bedrijven. In Nieuwegein en IJsselstein richten wij 

ons voornamelijk op de overschotten bij bedrijven en supermarkten. 

 

 

3.0 Interne organisatie 

Onder het bestuur ressorteren in 2016 drie coördinatoren.  

 

Naam 
 

Functie 

J.G.S. van Adrichem (John) Coördinator Producten, Magazijnbeheer, Logistiek en 
Huisvesting 

J.C. Béquin (Jeane) Coördinator Voorraad voedsel, Samenstellen voedselpakketten 
en Voedselveiligheid 

A.J. van Dalen-Meuleman (Jeanine) Coördinator Screening Cliënten 

A.J. van Dalen-Meuleman (Jeanine) Coördinator Roosters 

 

Het bestuur vergadert zeswekelijks met de coördinatoren, die de circa zestig vrijwilligers aansturen. Met de 

medewerkers (allen vrijwilligers) houden wij koffiemomenten en -ochtenden ter afstemming van het handelen, 

de bespreking van de werkwijzen en het maken van voedselveilige afspraken. Het streven om te komen tot een 

verdere professionalisering ligt hieraan ten grondslag. 

 

3.1 Huishoudelijk Reglement, rooster & nieuwsbrief 

Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks bezien door het bestuur en vastgesteld. Het is beschikbaar voor 

alle vrijwilligers op www.voedselbanknieuwegein.nl 

Maandelijks ontvangen alle medewerkers een rooster via de e-mail van de Coördinator Roosters, opdat de 

medewerkers weten wanneer en waar zij verwacht worden. Indien gewenst door bestuur en/of coördinatoren 

wordt het rooster vergezeld van enige “dienstmededelingen”.  

Om onze vrijwilligers op de hoogte te houden, ontvangen zij elke drie maanden een nieuwsbrief, die digitaal 

verzonden wordt. In deze nieuwsbrief is informatie over activiteiten binnen en buiten de Voedselbank 

opgenomen.  

                                                           
2 Bron CBS en Voedselbanken Nederland 
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4.0 Klachtencommissie & vertrouwenspersoon 

In 2016 is er een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld. Op de website is aangeven hoe deze 

klachtencommissie - zonder tussenkomst van het bestuur of medewerkers - bereikt kan worden en hoe 

procedures opgestart kunnen worden.  

Tevens is er een vertrouwenspersoon aangesteld om de belangen van cliënten en medewerkers op een 

deskundige en onafhankelijk wijze te kunnen behartigen. 

 

5.0 Activiteiten van de stichting 

- Het wekelijks verstrekken van voedselpakketten op beide uitgiftepunten in Nieuwegein en IJsselstein. 
- Het organiseren van activiteiten met als doel voedsel te verwerven; zie ook de hoofdstuk 6) 
- Bestendiging van de huidige en toekomstige financiële situatie. Continuering van onze ANBI-status; zie 

ook hoofdstuk 10.0 Financiën. 
- Het behouden van ons certificaat Groen; zie ook hoofdstuk 7.0 Voedselveiligheid. 
- Er is intensief gezorgd voor een breder maatschappelijk draagvlak in Nieuwegein en IJsselstein en de 

samenwerking met de kerken van Nieuwegein en IJsselstein. Door regelmatig in het nieuws te komen 
(radio, kranten, twitter, LinkedIn en huis-aan-huisbladen) en de Voedselbank breed te 
vertegenwoordigen (symposia, vergaderingen, lezingen, recepties, markten e.d.) is getracht het 
draagvlak te vergroten. 

- In 2016 hebben we onze acties bij supermarkten (SUMA’s) kunnen uitbreiden. Dit betekent dat we 
vrijwel elke vrijdag in een supermarkt in Nieuwegein of IJsselstein actie houden (SUMA). Inmiddels is 
dit de belangrijkste voedselstroom. 

- Daar waar mogelijk worden acties bij derden, zoals scholen, voorafgegaan door educatie. 
- De Voedselbank spande zich in om stageplaatsen te bieden aan middelbare scholieren 

(Maatschappelijk stage) en studenten van de Hoge School Utrecht. Zestien stagiaires verrichtten 317,5 
uur werk bij ons in 2016. 

- Er zijn nieuwe contacten gelegd met bedrijven en organisaties in ons gebied en contacten 
onderhouden met de al bekende organisaties en bedrijven. 

- Met Vluchtelingenwerk Nieuwegein & IJsselstein, de diaconie Nieuwegein & IJsselstein en Boka 
Tussenvoorziening IJsselstein zijn convenanten en protocollen opgesteld om te komen tot een 
verkorte aanvraagprocedure voor vluchtelingen en cliënten met urgente nood (uitgifte noodpassen). 

- Wederom werd deelgenomen aan Vreeswijk bij Kaarslicht. De Voedselbank zette op deze avond haar 
deuren open voor cliënten, genodigden en passanten onder de titel “Voedselbank bij Kaarslicht”. 

- Om de band tussen het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers te bevorderen en allen te 
bedanken werden in juni en december 2016 vrijwilligersactiviteiten georganiseerd. De lunch in juni en 
het diner tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht werden kosteloos verzorgd door het Horeca, Travel & Facility 
College uit Nieuwegein (ROC). 

- De Voedselbanken Nieuwegein en IJsselstein zijn lid van de vereniging Voedselbanken Nederland. 
Deze vereniging behartigt de belangen van alle aangesloten verenigingen. Op de landelijke 
ledenvergaderingen en in de regionale vergaderingen (ROP) zal het bestuur met inzet en 
enthousiasme participeren. 

- Dit jaar werd voor het eerst met succes deelgenomen aan de Duurzaamheidsmarkt en het Lentefeest 
in Nieuwegein. 

- Levensmiddelen worden nooit verspild bij de Voedselbank. Indien producten niet meer geschikt zijn 
voor uitgifte dan gaan zij naar de zorgboerderij de Achterhof in IJsselstein. 

 

 

6.0 Voedselverwerving 

Op diverse wijzen verkrijgen wij voedsel, waarvoor wij niet betalen noch wederdiensten verlenen. Voor alle 

“leveranciers” hebben wij een speciaal telefoonnummer: 06-52852815, dat 7 dagen in de week bereikbaar is. 

Bondig samengevat verzamelen wij voedsel door: 
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1. eigen acties: SUMA’s (bij de voordeur van de supermarkt vragen wij aan klanten van de supermarkt 

iets extra’s te kopen voor de Voedselbank); 

2. ophaalacties bij winkels, bedrijven, tuinders, volkstuinen en groothandels (bij de achterdeur halen we 

overtollige voorraden op die de THT-datum nog niet overschreden hebben); 

3. acties door derden: kerken, bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, enzovoort. Wij ondersteunen 

deze acties desgewenst actief door voorlichting, folders, persberichten en logistiek; 

4. veelvuldig te ruilen met andere Voedselbanken in de regio. Overschotten krijgen zo tijdig een goede 

bestemming; 

5. geldelijke giften van particulieren direct om te zetten in zuivel of andere niet-houdbare 

levensmiddelen (de particulier koopt, wij halen donderdags gekoeld op en geven direct daarna uit op 

vrijdag aan de cliënten); 

6. voedsel dat wekelijks gebracht wordt door District Centrum Rotterdam van Voedselbanken Nederland. 

Gezien onze kwaliteitsvolle voorraden is bestuurlijk besloten met de ontvangst vanuit DC Rotterdam te 

stoppen in december 2016. Wij geven onze producten gaarne door aan Voedselbanken die wel 

tekorten kennen. 

6.1 Geautomatiseerde voedseladministratie 

In 2016 zijn wij erin geslaagd om alle inkomende levensmiddelen digitaal op te slaan in een nieuw 

computerprogramma, zodat bij de samenstelling van de verschillende voedselpakketten de vereiste informatie 

beschikbaar is:  

- wat ligt in het magazijn,  

- welke aantallen horen daarbij  

- wat is de houdbaarheidsdatum (THT).  

Voorts zijn er vier kleuren ingevoerd om de verschillende pakketgroottes aan te geven en het beschikbare 

voedsel zo eerlijk mogelijk te verdelen: 

- blauw : eenpersoonshuishoudens 

- rood : twee- en driepersoonshuishoudens 

- zwart : vierpersoonshuishoudens 

- geel : een aanvullend pakket voor nog grotere gezinnen 

Kinderen onder de dertien jaar oud worden geteld als een “halve volwassene”.  

 

6.2 Volume van het voedselpakket. 

Gelukkig is het bestuur dat in het achter ons liggende jaar het voedselpakket voor de cliënten fors vergroot kon 

worden. Naast de houdbare voedingsmiddelen is het aanbod van verse producten, zoals zuivel, brood en 

vlees/vis toegenomen.  

Wellicht ten overvloede: leidend criterium voor de voedseluitgifte aan onze cliënten zijn de richtlijnen van 

Voedselbanken Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). 

 

 

7.0 Certificaat voedselveiligheid 

Uiteraard willen wij “veilig” voedsel aan onze cliënten verschaffen. Daarom is in 2014 gestart met een project 

rond voedselveiligheid. Dit project kreeg ondersteuning van Voedselbanken Nederland op organisatorisch en 

financieel gebied.  

In november 2016 heeft een inspectie plaatsgevonden op de Montageweg 1A in Nieuwegein en op ons 

uitgiftepunt in IJsselstein aan de Jan van der Heydenweg. Daarbij werd wederom geconstateerd dat we 

voldeden aan de eisen van voedselveiligheid. Onze auditscore was 8,1.  

Zo behielden wij het landelijke gewaarborgde certificaat GROEN van Voedselbanken Nederland. 
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8.0 Aantallen voedselpakketten uitgegeven in 2016 

 

 
 

Aantal weken Nieuwegein IJsselstein Totaal 

1E KWARTAAL 12 675 275 950 

2E KWARTAAL 13 724 311 1035 

3E KWARTAAL 14 744 301 1045 

4e KWARTAAL 13 612 297 936 

Totaal 2015 52 2755 1211 3966 

 

Ter vergelijking: 

- 2014: 3696 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten); 

2015: 3933 voedselpakketten (53 weken; 53 uitgeefmomenten). 

2016: 3966 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten) 

- Het aantal uitgegeven voedselpakketten is toegenomen in 2016. Met 52 uitgiftemomenten in 2016 is 

dat een stijging van 33 pakketten. Vergelijken we met 2014, een jaar waarin eveneens 52 

uitgiftemomenten waren, is de stijging een kleine 300 pakketten. 

- Voorts is opvallend bij een vergelijking van de laatste twee jaren dat het aandeel in de totale 

verstrekking van IJsselstein (949 naar 1211) toeneemt en dat van Nieuwegein afneemt (2984 naar 

2755). 

Op grond van de op dit moment bekend zijnde aanvragen, beschikbare uitgiftecijfers, landelijke kengetallen en 

de stijging van de “norm van Voedselbanken Nederland” per 1 januari 2017 concludeert het bestuur dat de 

groei hoogstwaarschijnlijk zal doortrekken in 2017.  

Logistiek, qua verwerving en uitgifte van voedingsmiddelen, zal dit naar verwachting geen onoverkomelijke 

problemen geven. 

 

 

9.0 Intake, screening en uitstroom cliënten 

Het bestuur is in 2016 overgegaan naar een grotere rol voor de eigen organisatie bij de intake & screening, 

zodat de aanmeldingsprocedure en eventuele toekenning sneller in tijd3 kan verlopen.  

- Toekomstige cliënten kunnen nu ook zelfstandig, zonder tussenkomst van derden (Vitras, 

schuldhulpverleners, sociaal team, maatschappelijk werk, jeugdteam IJsselstein, e.d.) een 

voedselpakket aanvragen.  

- Cruciaal bij de beoordeling van het dossier bij screening en herscreening zijn de landelijke normen en 

uitgangspunten van Voedselbanken Nederland. 

- Bij urgente nood kunnen noodpassen voor vier weken worden verstrekt. Hiertoe zijn separate 

convenanten en protocollen vastgesteld. 

Tevens is er nieuw beleid ontwikkeld en vastgelegd in de volgende cliëntsituaties4: 

- procedures bij incomplete dossiers;  

- wanneer en onder welke voorwaarden kan een “oude” cliënt (al eerder ondersteund met een 

voedselpakket) opnieuw een pakket aanvragen); 

- wanneer stopt de tijdelijke hulp door de Voedselbank (3-jaarsbeleid). 

 

9.1 Uitstroom cliënten 

Door registratie beschikt de Voedselbank over uitstroomgegevens van 2016. Deze cijfers bieden veel 

informatie. Twee significante bevindingen. 

                                                           
3 Bij inlevering van een compleet dossier is de doorlooptijd korter dan vier werkdagen geworden. 
4 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 16 juni 2016 na overleg met de screeners op 14 april en 12 mei 
2016 
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- Uitgifte van het voedselpakket stopt bij 53,75 % van onze cliënten, omdat zij gedurende hun 

periode bij de Voedselbank boven de landelijke norm uitkomen. Voorts vloeit nog 15 % af, 

omdat zij zelf te kennen geven de hulp van de Voedselbank niet meer nodig te hebben en 15 % 

komt het hen toegekende pakket uiteindelijk niet ophalen. 

- De verwachting, dat alle cliënten na 3 jaar (met een uitloop van maximaal 12 maanden) 

zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud c.q. boven de norm van Voedselbanken 

Nederland uitkomen, is onwaar gebleken. Het handelt hier om een groep die nu nog klein is 

(minder dan 5%) maar naar verwachting ongeveer 10 % gaat uitmaken in 2017.  

Met name dit laatste is een punt van grote zorg, dat het bestuur wil voorleggen in 2017 aan de 

wethouders van Nieuwegein en IJsselstein, die het armoedebeleid in hun portefeuille hebben. 

       
 

10.0  Financiën  

Het Jaarverslag 2016, de Verlies- en Winstrekening over 2016, de Balans ultimo 31-12-2016, de Begroting 2017, 

en de verklaring van de kascontrolecommissie worden integraal gepubliceerd op onze website. In het 

Financieel Protocol is dit beschreven. Dit document wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en regelt alle 

financiële handelingen. 

 

10.1  Korte toelichting op het resultaat van 2016 

Het boekjaar 2016 is met een positief resultaat van € 2732,22 afgesloten. Hoewel de inkomsten geringer waren 

dan begroot, is het toch mogelijk gebleken uit te komen met de beschikbare gelden. Het volledige resultaat 

2017 wordt toegevoegd aan het koelingfonds krachtens een bestuursbesluit van december 2016.  

Vanuit de Verlies- en Winstrekening mag helder zijn, dat het bestuur breed inzet op diverse geldbronnen: 

donaties van diaconieën, bedrijven en particulieren.  

Daarnaast blijken de geldelijke opbrengsten van eigen acties belangrijker geworden: braderieën/jaarmarkten, 

SUMA-acties en statiegeldacties. Ook in 2017 zal deze diversiteit opnieuw nagestreefd worden in het belang 

van de continuïteit.  

De wettelijke verplichtingen rond voedselveiligheid drukken enigszins op het resultaat van 2016 en hebben 

zelfs op twee plaatsen geleid tot overschrijding van het begrote bedrag. 

 

10.2 Investeringen in 2016 

In het vierde kwartaal van 2016 is een koel-/vriesstraat aangeschaft. Deze is grotendeels extern gefinancierd 

met giften en donaties van derden (zie toelichting balans).  

 

10.3  Balans ultimo 31-12-2016 

De balans geeft een evenwichtig beeld. Er zijn voldoende liquiditeiten om aan de financiële verplichtingen nu 

en in de toekomst te voldoen en er zijn voldoende reserves in de verschillende fondsen.  

Het koelingfonds is in 2016 benut om koel- en vriesapparatuur aan te schaffen. De komende jaren kunnen wij 

onze voedselveiligheid gekoeld borgen. 

 

10.4 Toelichting begroting 2017 

In december 2016 is aan de bestuurstafel naast de begroting voor 2017 een driejaarsbegroting vastgesteld.  

De opbrengsten voor 2017 zijn geraamd op € 25.000,-. De operationele kosten, minus de afschrijvingen, 

worden geschat op € 22.500,-.  

Naast wat kostenstijgingen is rekening gehouden met de extra kosten voor voedselveiligheid, zoals bleek in 

2016. Belangrijk is de extra dotatie aan het autofonds, groot € 2500,-. Zo bereiden we ons voor op de aankoop 

van een nieuwe koelauto over hoogstwaarschijnlijk drie jaar.  

Mocht 2017 afgesloten worden met een positief resultaat dan zal dit eveneens naar het autofonds gaan, aldus 

een voorgenomen bestuursbesluit. Dit wordt eind 2017 nader bekeken. 
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10.5  Kascontrole commissie 

Het bestuur hecht aan een zorgvuldige en juiste weergave van de financiële situatie van de Voedselbank en 

heeft, om de kosten van een accountant te besparen, een kascontrolecommissie ingesteld. De leden van de 

kascontrolecommissie zijn uitgenodigd om de boeken en financiële bescheiden te controleren.  

Op 19 april 2016 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Mr. J.H.S.G.K. Timmermans en Drs. A.F.M. de 

Jong een positief verslag betreffende de jaarcijfers 2015 opgesteld.  

 

10.6 ANBI 

De Stichting Voedselbanken Nieuwegein bezit een ANBI-status sinds 1 januari 2014.  

 

10.7  Beloningsbeleid 

Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van de stichting Voedselbanken Nieuwegein en de stichting 

Voedselbank IJsselstein ontvangen op generlei wijze vergoedingen voor hun activiteiten. Slechts declaratie van 

werkelijk gemaakte kosten kan plaatsvinden. 

 

 

11.0  Communicatie naar (toekomstige) cliënten 

Het bestuur vindt het belangrijk dat cliënten de Voedselbank weten te vinden. Daartoe hebben wij een 

toegankelijke website opgezet. Deze website is permanent in ontwikkeling. Onze (toekomstige) cliënten vinden 

hier naast allerlei informatie rond de aanvraag van een voedselpakket algemene informatie en links naar 

andere organisaties. 

Wanneer er zaken spelen van meer individuele aard ontvangen cliënten brieven van ons, die bij de uitgifte op 

vrijdag persoonlijk worden toegelicht. 

Maandelijks zijn medewerkers van de Wet Inkomen Lekstroom (WIL) aanwezig tijdens de uitgifte op vrijdag om 

onze cliënten in Nieuwegein te spreken in een (informele) sfeer. In IJsselstein zijn medewerkers van de WIL op 

afroep beschikbaar. Cliënten ontvangen zo adviezen en mogelijk verwijzingen naar instanties en organisatie die 

hen kunnen helpen. 

Mocht het wenselijk zijn om met derden te spreken over onze cliënten en hun situatie, dan dient de cliënt hier 

vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor de geven. 

 

 

12.0  Huisvesting  

De loods aan de Montageweg in Nieuwegein is in gebruik voor het verzamelen en opslaan van voedsel voor alle 

cliënten In Nieuwegein en IJsselstein. Door slechts op één plaats te verzamelen is dit financieel haalbaar voor 

de Voedselbank.  

Met Jutphaas Wonen, de eigenaar van het pand aan de Montageweg, is een gebruikersovereenkomst gesloten 

met als expiratiedatum 01-01-2020. 

 

12.1  Huisvesting Nieuwegein 

In 2016 hebben er diverse bouwkundige verbeteringen plaatsgevonden aan het pand aan de Montageweg. 
Belangrijk i.v.m. de voedselveiligheid en de schoonmaak was het plaatsen van een uitstortgootsteen en de 
aanschaf van een hoge drukspuit. Dankzij de vrijgevigheid van de installateur is al het installatiewerk gratis 
verricht.  
Ook kwam er een koel- en vriesstraat voor vlees/vis en zuivel; een lang gekoesterde wens. Dankzij vele 
sponsoren kon deze straat aangeschaft worden. Zie hiervoor ook het financiële gedeelte van dit verslag. 
 
12.2 Huisvesting IJsselstein 
Vanaf 29 maart 2015 is een tweede uitgiftepunt in IJsselstein gerealiseerd voor de IJsselsteinse cliënten. Door 
de betrokken medewerking van de organisatie Pulse en de eigenaar van het pand, de Zorginstelling Ewoud, 
heeft de Voedselbank hier een klein en centraal gelegen uitgiftepunt. 
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13.0 Andere stichtingen & verenigingen waarmee intensief samengewerkt wordt 

 

13.1 HIP (Hulp in Praktijk) 

Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen worden door vrijwilligers van de HIP wekelijks 

geholpen. Deze vrijwilligers, allen kerkleden, helpen de cliënten van de Voedselbank bij het transport van hun 

voedselpakket. In 2016 werden er 220 voedselpakketten door 12 hulpbieders vervoerd. 

 

13.2 Stichting Jarige Job 

Dankzij de samenwerking met de Stichting Jarige Job hebben de kinderen van onze cliënten in 2016 een 

verjaardagsbox (cadeau, traktatie en slingers) ontvangen, zodat zij hun verjaardag thuis en op school gepast 

kunnen vieren. Onze loods in Nieuwegein functioneert als distributiepunt voor diverse Voedselbanken in 

omliggende gemeenten. In 2016 zijn 613 kinderen bereikt (2015: 422). 

 

13.3 Stichting De Nieuwe Hoop 

Elke maand ontvangt de Voedselbank tegoedbonnen voor haar cliënten, die beschikbaar worden gesteld door 

de Stichting De Nieuwe Hoop. Deze kringloopwinkel is gevestigd op de Nedereindseweg te Nieuwegein. 

 

13.4 Stichting Dag Zonder Zorgen 

In 2015 is de stichting Dag Zonder Zorgen opgericht. Deze stichting organiseert voor de cliënten van de 

Voedselbank een dagje uit. De stichting neemt alle kosten voor haar rekening: busreis, entree (pret)park, lunch 

enzovoort. Cliënten van de Voedselbank kunnen op vrijwillige basis intekenen voor een activiteit die deze 

stichting organiseert.  

In mei 2016 werd een bezoek gebracht aan de Apenheul te Apeldoorn. Het werd een onvergetelijke dag voor 

alle deelnemers. 

 

 

------ 

 

 

 

Dank is het bestuur van de Voedselbank verschuldigd aan de Diaconieën, de beide gemeenten, organisaties, 

bedrijven en particulieren die ons ondersteunen met levensmiddelen en geld. 

 

Daarnaast eveneens dankbaarheid jegens de drie coördinatoren en de vele vrijwilligers die wekelijks 

onbezoldigd hun niet aflatende inzet leveren voor de Voedselbank. 

 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook in 2017 een jaar wordt waarin de Voedselbank Nieuwegein aan 

de gestelde doelstellingen kan voldoen en eveneens een jaar zal zijn waarin alle vrijwilligers betrokken en 

enthousiast meewerken aan deze doelstellingen. 

 

 

Nieuwegein, 31-01-2017 

Bestuur Stichting Voedselbanken Nieuwegein-IJsselstein 

 


