










Jaarverslag 2018                                          
Verslag door het bestuur                      

 
Inleiding 
In de loop van het jaar 2018 is het voltallige bestuur opgestapt. Het bestuur van de stichting is door een interim bestuur 
opgepakt. Met ingang van 8 januari 2019 bestaat het definitieve bestuur uit 

- Jan Hink  voorzitter  
- Frieda de Haan penningmeester 
- Menno van Dijk algemeen bestuurslid 

Dit verslag is het eerste verslag van het nieuwe bestuur. 

Cliënten  
De voedselbank verstrekt twee-wekelijks noodhulp in de vorm van levensmiddelen aan haar cliënten. Cliënten komen in 
aanmerking voor deze noodhulp als hun besteedbaar inkomen onder bepaalde criteria komt. Deze criteria zijn landelijk 
vastgesteld op de algemene ledenvergadering van Vereniging van Voedselbanken Nederland.  Hierbij zijn de normen van 
het NiBud de basis. In 2018 zijn de criteria verhoogd. Dit is één van de redenen waardoor het aantal cliënten van SVHH is 
gestegen naar 184 cliënten per ultimo 2018. 

Vrijwilligers 
De belangrijkste schakel in de organisatie van de voedselbank zijn de vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen 
vergoeding voor hun inzet. Binnen SVHH zijn ruim 60 vrijwilligers werkzaam op diverse terreinen, zoals de 
cliëntenadministratie, aanvoer van levensmiddelen, uitgifte van het magazijn, de uitgifte van voedsel, de ontvangst van  
cliënten, leiding en ondersteuning. 

Voedsel 
Voor de aanvoer van de producten zijn de vrijwilligers van de logistiek verantwoordelijk. Zij halen de producten op bij de 
regionale leveranciers en bij het Regionaal Distributie Centrum (hierna RDC) gevestigd in Groningen. Het RDC heeft de 
functie van tijdelijke opslag van landelijke leveringen van producten, die vervolgens over de 9 regionale voedselbanken 
wordt verdeeld. Het RDC is een samenwerkingsverband tussen de 9 Groningse voedselbanken. Het voedsel wordt verstrekt 
door landelijke supermarktketens en regionale bedrijven, zoals lokale supermarkten, de voedseltuin in Uithuizen en 
agrarische bedrijven. Ook ontvangt SVHH producten van particulieren. 

Daarnaast is door de vrijwilligers van SVHH aan het einde van 2018 een december-actie gehouden. Met deze actie zijn 
vooral houdbare producten ingezameld, die in het magazijn in het gebouw van SVHH zijn opgeslagen. In de loop van 2019 
worden deze producten uitgegeven aan de cliënten. 

De jaarlijkse certificering omtrent voedselveiligheid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de 
voedselbank ook dit jaar glansrijk doorstaan. 

Financiën 
SVHH heeft het jaar 2018 afgesloten met een verlies van € 4.852. Het is het derde jaar op rij dat SVHH zich geplaatst ziet 
voor financiële tekorten. Als gevolg hiervan teert SVHH langzaam maar zeker in op haar vermogen. Als redenen ziet het 
bestuur hiervoor onder meer de teruggang in de donaties (inclusief subsidies) van afgerond € 76.500 in 2017 naar € 71.000 
in 2018. Met name de donaties door particulieren nemen af.  

Daarnaast spelen de kosten van SVHH een rol. In 2018 bedragen de kosten van inkoop van levensmiddelen en de 
bedrijfsvoering in totaal € 76.000 (afgerond). Hoewel deze kosten in 2018 lager lagen dan in 2017, heeft een verantwoorde 
besteding van de ontvangen gelden er niet toe kunnen leiden dat het verlies in 2018 steeg ten opzichte van 2017. 

 
Huisvesting 
Sinds 2015 is SVHH gevestigd aan Lombok 1 te Winsum. Het pand is geen eigendom van de voedselbank, maar wordt 
gehuurd. De vestigingskosten vormen bijna 40% van de totale kosten van SVHH. 



Logistiek 
In 2018 heeft SVHH een nieuwe koelauto aangeschaft te vervanging van een koelauto, die te kostbaar werd in het 
onderhoud vanwege de levensduur. De koelauto is volledig uit eigen middelen gefinancierd. 

Toekomst 
Het motto van de Nederlandse voedselbanken is ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’.  Onder dit motto streeft SVHH naar 
onder meer het tegengaan van voedselverspilling  en het verstrekken van voedingsmiddelen aan inwoners van de 
Gemeente Het Hogeland, die het verdienen ontzorgd te worden. 

De verstrekte levensmiddelen vertegenwoordigen in 2018 een winkelwaarde van naar schatting € 250.000. 

In 2019 streeft het bestuur naar het meer inzichtelijk maken van haar doelstellingen door de omvang van de voorkomen 
verspilling en van de verstrekte levensmiddelen te kwantificeren. 
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