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JAARVERSLAG 2020 

BESTUUR 
Het bestuur bestond begin 2020 uit 4 leden: H. Timmerman voorzitter, R. de Boer secretaris, 
H. Kroon penningmeester, Gr. De Boer clientadministratie. 
Op 1 maart 2020 is secretariaat gewijzigd: Per 01 maart 2020 is dhr P. van Olffen toegetreden 
als secretaris. Hierna is nieuw organigram voor bestuur opgemaakt (ingaande 16 juni 2020).  
 

ORGANOGRAM VOEDSELBANK ZUID-OOST DRENTHE 
 

 
 
 

VOORZITTER   
PR en Fondsenwerver 

                                                                                               
   
      
                                                                                     

M.i.v.1 juli 2020 is bestuur uitgebreid met de heer W. 
Meijering, hoofd logistiek transport en mevr. M. Jeuring hoofd magazijn.  
Per 1 oktober 2020 is H. Timmerman gestopt als voorzitter en na sollicitatie is de heer Ton 
Sleeking benoemd als voorzitter. 
Er is nu nog 1 openstaande vacature: Hoofd logistiek cliënten c.q. voedsel veiligheid. 
Begin 2021 zal een kandidaat, bij voorkeur uit gemeente Coevorden, na een 
sollicitatiegesprek eventueel voorgesteld worden. 
Het bestuur heeft 11 vergaderingen gehad, 2 in januari/februari, vanwege Lock down weer 
vanaf  20 mei de volgende 9.  
 
BESLUITENLIJST  
Er zijn 33 (officiële) besluiten die vastgesteld zijn. Besluitenlijst opgesteld door bestuur, 
enkele in overeenstemming met coördinatoren/screeners. 
Enkele hoofdpunten o.a.: 1 loods minder huren, uitbreiden aantal leden in bestuur, daling 
aantal uitgiftepunten, geen uitgifte meer in depot, bulk voedsel naar uitgiftepunten i.p.v. 
pakketten. Inrichting depot effectiever maken door stellingen en stapelaar. Aanschaf extra 
koeling.  
 
KLACHTENLIJST 
Behandelde klachten 21. Waarvan 2 via Voedselbank Nederland zijn binnengekomen. 
Allen naar tevredenheid afgehandeld 
 
SCREENERS 
In 2019 stonden er 18 op de lijst. Teruggebracht naar 10  
Dit jaar op 21 januari 2020 maar 1 vergadering gehad vanwege coronapandemie. 
 

BESTUUR 

PENNINGMEESTER 
Financiën 

ADMINISTRATIE  
Screeners-cliënten SECRETARIS 

Websitebeheer 

HOOFD logistiek Transport HOOFD Magazijn HOOFD logistiek cliënten 
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UITGIFTEDEPOTS - COORDINATOREN 
In dit jaar 2020 is gekozen voor vermindering van aantal uitgiften (1x per 2 weken op 
donderdagen) en eveneens daling van aantal uitgiftepunten van 18 naar 12.  
Afgestoten uitgiftepunten: Erica, Zwartemeer, Depot, Angelslo en De Bron in Bargeres. 
Donderdag EVEN WEKEN 
Emmerhout (Angelslo/Emmerhout) Bargeres (Opgang/de Bron), Emmen Centrum 
(Depot/Emmermeer) 
Donderdag ONEVEN WEKEN 
Nieuw-Amsterdam (erica), Emmercompascuum, Klazienaveen (Erica/Zwartemeer), Nieuw-
Weerdinge, Valthermond, 2E Exloërmond, Nieuw-Buinen, Borger, Coevorden 
 
Er zijn 9 coördinatoren gestopt i.v.m. daling aantal uitgiftepunten en corona.  
2 nieuwe coördinatoren zijn aangesteld. 
 
Aantal bijeenkomsten met coördinatoren 2; 30 juni en 1 december.  
Tijdens laatste bijeenkomst cursus voedselveiligheid o.l.v. Bert van Efferen, waardoor 14 
personen certificaat voedselveiligheid hebben gehaald. 3 coördinatoren niet aanwezig.   
 
VRIJWILLIGERS 
Aantal vrijwilligers 2019 = 215,  
                                2020 = 160. (Emmen 113, Coevorden 13, Borger Odoorn 34). 
Wachtlijst aantal vrijwilligers = 58. 
Met alle vrijwilligers zijn overeenkomsten gesloten en gedigitaliseerd opgeslagen. 
Tevens zijn er volgens de richtlijnen van VBNederland VOG’s aangevraagd voor alle 
bestuursleden, screeners en coördinatoren. 
 
CLIENTEN 
Aantallen in 2020:  Aantal huishoudens variërend van 561 tot 653,  
                                Aantal personen variërend van 1384 tot 1580 
-Aantal huishoudens is met 2,7% gestegen (van 592 naar 602). 
-Aantal personen is gestegen met 5,4% (van 1421 naar 1498) 
-2019 werd 60,2%  nieuw intakes aangenomen in 2020 53,8%. Er werden minder nieuwe 
aanmeldingen in 2020 gehonoreerd. 
-Herintakes 2019: 68,5%  (451 van de 658) in 2020 53,8% (388 van de 585) ook lager dus. 
-In 2020 is een verschuiving naar langduriger gebruik van de voedselbank te constateren van 
24 tot 36 maanden 34,3%. In 2019 van de huishoudens 18,5%. 
 
VOEDSELVEILIGHEID/AUDIT 
De audit score Sensz in november was 6,2 code oranje, oftewel onvoldoende. 
Er is een werkgroep audit/voedselveiligheid samengesteld, coördinator is Ton Sleeking, mede 
zitting genomen W. Meijering, Gr. De Boer, M. Jeuring en P. van Olffen  
Actieplan opgesteld en ten uitvoer gebracht met succes. 
Heraudit score Sensz in december was 8,2 code groen, waarmee het certificaat 
voedselveiligheid voor komende jaar binnen is gehaald.   
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EVALUATIE 
Hectisch jaar mede door Covid perikelen en herstructurering bestuur en uitgiftepunten. 
Maart 2020 intelligente lockdown, waardoor dhr. H. Timmerman (voorzitter) van het bestuur 
heeft besloten alle oudere vrijwilligers te beschermen en de voedselbank zuidoost Drenthe te 
sluiten. 
Vervolgens hebben Coevorden en Borger Odoorn besloten in aangepast vorm door te gaan 
met uitgifte. De gemeente Emmen heeft besloten in overleg met voorzitter Timmerman de 
uitgifte tijdelijk over te nemen. Hulpverleners zijn Rode Kruis, Ben Kwijt, veiligheidszorg 
Drenthe. Tijdelijk door voorzitter in magazijn aangesteld de heer en mevr. Fr. en M. 
Groenendaal die voedselaanvoer en -verdeling verzorgden o.l.v. coördinatoren van Gemeente 
Emmen: Kim de Mik en Erwin van Ewijk. 
Tijdens de zomer is besloten door bestuur (inmiddels aantal toegenomen leden met 2) de 
gemeente Emmen te bedanken en zelfstandig verder te gaan per 1 september 2020 met minder 
aantal uitgiftepunten. Destijds in het verlengde daarvan is ook besloten de functies in 
magazijn te wijzigen. Hoofd werd M. Jeuring en subhoofd Mevr. J. Harmes. 
Voorafgaand aan de harde Lockdown in december heeft bestuur unaniem besloten door te 
gaan en niet te sluiten. 
Tijdens de overgang van het voorzitterschap van H. Timmerman naar Ton Sleeking de laatste 
3 maanden van het jaar blijken er wat onverwachte verrassingen/extra werkzaamheden voor 
het huidige bestuur te zijn ontstaan; o.a deelname armoedeproject Emmen, mede 
verantwoordelijkheid RDC Meppel en ROP overleg Drenthe en geen deelname aan RTV 
Drenthe actie  
 
De aanvoer van voedsel uit het RDC Meppel blijkt de laatste maanden aanmerkelijk te 
verminderen, tevens geldt dit ook voor de aanvoer via de lokale supermarkten. (dit mede door 
het beleid van minder voedselverspilling bij de supermarkten). Mogelijkerwijs zal er besloten 
moeten worden om in de toekomst zelf voedsel te kopen voor onze cliënten. Dit uiteraard dan 
in overeenstemming met de landelijke Voedselbanken Nederland. 
Wel waren de donaties voor de feestdagen overweldigend, dit geldt ook voor de 
voedselpakketten.  
 
Financieel gaf eind 2019 een negatief beeld met slechte vooruitzichten, maar we kunnen 
dankzij vele donaties en schenkingen met een positief gevoel het nieuwe jaar tegemoet zien. 
Eind 2020 positief resultaat met enige reserves.  
Wel zal er aandacht geschonken moeten worden aan het structureel zorgdragen voor een 
zekere aanvoer van financiële middelen.  
Hiervoor is een werkgroep fondswerving ingesteld: T. Sleeking, H. Kroon en P. van Olffen, 
dezen zullen op basis van verslag C. van de Graaf, fondsadviseur VBN, en een nog te volgen 
cursus een actieplan gaan opstellen. 
 

Namens het Bestuur 

Paul van Olffen 
Secretaris Voedselbank Zuidoost-Drenthe 
 
 


