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Woord van de nieuwe voorzitter.
Hoewel ik officieel aantrad als nieuwe voorzitter op 1 januari 2020, past het om in dit voorwoord stil
te staan bij de op 31 december 2019 afgetreden voorzitter Jaap Remme en de vertrekkende
penningmeester Cor van Echtelt.
Beide heren zijn gedurende 8 jaren intensief betrokken geweest bij het wel en wee van de
Voedselbank. Sterker: zij hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de stevige basis van onze huidige
Voedselbank. In hun beginjaren betrof dat nog alleen Wijk bij Duurstede en in 2014 kwam daar Bunnik
bij en ging de Voedselbank verder onder de naam: Voedselbank Kromme Rijn.
Het is mede aan hun inzet te danken dat de huidige Voedselbank in onze regio staat als een huis! Het
is een genoegen om daar als nieuwe bestuurder met alle inmiddels 64 enthousiaste vrijwilligers op te
kunnen voortbouwen. En dat is ook nodig, want de Voedselbank voorziet in een grote
maatschappelijke behoefte. Dat moge bizar klinken in een samenleving als de onze waar de meeste
mensen leven in welvaart en geluk.
Maar helaas loopt nog steeds een toenemend aantal medeburgers door uiteenlopende
omstandigheden, veelal gelukkig tijdelijk, tegen de armoedegrens. Tegelijkertijd mogen we ons
gelukkig prijzen dat we er mét onze vrijwilligers én dankzij alle goede gevers uit onze gemeenschap, in
slagen voor al onze klanten wekelijks een redelijk voedselpakket te verzorgen.
Het aantal klanten neemt jaarlijks toe, ook in onze regio. Elders in het jaarverslag leest u meer over de
concrete ontwikkelingen in 2019.
Vanaf deze plek een hartelijk dank aan Jaap en Cor.
Bestuurssamenstelling.
In het verslagjaar hebben zich grote wijzigingen voorgedaan.
De algemeen coördinator is toegetreden tot het bestuur en de voorzitter Jaap Remme en
penningmeester Cor van Echtelt hebben na 8 jaar het stokje overgedragen.
Per 1-1-2020 is het bestuur als volgt is samengesteld:
Jan van Bergen, voorzitter.
Jan van Geest, secretaris.
Coen Flach, penningmeester.
Carla Seegers, vrijwilligers.
Vera van Arnhem, Voedselbank Nederland en speciale acties.
Peter van Dalen, voedselveiligheid.
Freddy Scherpenzeel, dagelijkse leiding.
Algemeen Coördinator.
In 2019 zijn er geen grote veranderingen geweest voor wat betreft onze werkzaamheden. Echter, 2019
was wel weer een jaar waarin onze Voedselbank groter werd. In januari 2019 begonnen we met het
verstrekken van 49 pakketten en eind december eindigde we met een totaal aantal van 60 pakketten.
Vooral de groei (van 8 naar 18 pakketten) in de gemeente Bunnik is opmerkelijk te noemen. Gemiddeld
gaven wij in 2019 iedere week ongeveer 54 pakketten (huishoudens) uit aan gemiddeld 142 personen.
Jaarlijks geven wij dus zo’n 2808 pakketten uit. De waarde van een voedselpakket is gemiddeld 40
euro. Wij hebben in totaal ongeveer 112.320 euro aan voedsel uitgegeven aan onze cliënten.
Dit konden wij allemaal bewerkstelligen door onze trouwe leveranciers en onze vrijwilligers.
Iedereen wederom hartelijk dank!
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We zijn er trots op dat de Voedselbank Kromme Rijn van de gemeente Wijk bij Duurstede de 2 e plaats
verwierf voor de vrijwilligersprijs 2019.

De prijs!
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Financiën.
Inkomsten.
Ook in 2019 heeft de fondswerving zich gericht op verschillende sectoren van de samenleving. Zowel
de lokale overheid (Gemeente Wijk bij Duurstede), de kerken, het bedrijfsleven, lokale Goede
Doeleninstellingen en de lokale bevolking hebben bijgedragen aan de Voedselbank.
De Gemeente Wijk bij Duurstede ondersteunt ons niet met de gebruikelijke subsidies, maar helpt ons
fantastisch met het ter beschikking stellen van de opslaglocatie in Langbroek. Een zeer geschikte
ruimte die wij inclusief energiekosten om niet mogen gebruiken. Dit is een enorme verlichting op onze
exploitatierekening. De kerken in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben aan ons over
2019 in totaal een bedrag van € 5.993 (2018: € 5.922) overgemaakt. Daarmee waren de gezamenlijke
kerken onze grootste financiële sponsor. Van het Wijkse bedrijfsleven mochten wij € 2.506 (2017:
€1.350) ontvangen waarvan € 1.000 van bedrijven die een logo op onze koelbus hebben laten plaatsen.
Van Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer te Zeist hebben wij een bedrag van € 2.000 ontvangen.
Stichting De Nieuwe Schakel heeft een bedrag van € 1.292 aan de Voedselbank geschonken. Daarmee
heeft deze stichting de brandstofkosten voor onze koelbus volledig voor haar rekening genomen. Ook
ontvingen we in 2019 weer incidentele giften en giften van vaste donateurs. Een totaalbedrag van
€ 1.785. Inclusief een bijdrage van € 1.000 van Voedselbanken Nederland was het totaal van onze
inkomsten in 2019 het mooie bedrag van € 14.587 (2018: € 12.179) bijeengebracht. Wij zijn alle gevers
zeer dankbaar!
Uitgaven.
De totale uitgaven over 2019 bedroegen €31.383 (2018: 20.736).
De hogere kosten in 2019 hebben betrekking op de uitbreiding van de koel-vriesinstallatie.
Vanaf 1 januari 2018 was al een nieuwe koelbus in huur genomen. De huur van de koelbus en de
afschrijvingskosten van de koelinstallatie worden gedekt uit de relatief hoge bestemmingsreserves,
die gevormd zijn uit het verkregen legaat in 2017. Ook een toekomstige vervanging van de koelbus of
de koelinstallatie kunnen uit deze bestemmingsreserves gefinancierd worden.
De huur van de koelbus en de afschrijving op de koelinstallatie over 2019 zijn onttrokken aan de
bestemmingsreserves en algemene reserve. Na aftrek van de huur van de bus en afschrijving op de
koelinstallatie bedragen de exploitatiekosten € 13.497 (2018: € 12.581). De exploitatiekosten worden
in 2019 dus geheel gedekt door de opbrengsten uit 2019.
Acquisitie.
Vanwege veranderingen bij supermarkten (langer open zijn, afprijzen van producten, to good to
go) zijn er dit jaar meer winkelacties nodig geweest om de schappen in het distributiecentrum gevuld
te krijgen. Dit deed een groot beroep op onze eigen vrijwilligers. Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar
extra vrijwilligers van de Wijkse Lions Club te hulp geschoten bij één winkelactie.
Deze samenwerking
is zeer goed bevallen. In de toekomst willen we ook andere maatschappelijke organisaties in het
Kromme Rijn-gebied benaderen voor hulp bij deze winkelacties. Dit ter ontlasting van onze eigen
vrijwilligers, maar daarnaast willen we een breed draagvlak voor de Voedselbank binnen het Kromme
Rijngebied creëren. Zo blijven we ook in de toekomst verzekerd van producten voor onze cliënten.
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Het voorjaarscadeau.

Een winkelactie.

In 2019 waren er weer zeer veel gulle gevers. Mensen die geld doneren of goederen tijdens
bijvoorbeeld de winkelacties, maar ook veel ondernemers hebben in 2019 weer veel gesponsord.
Hierdoor konden wij iedere week een mooi gevarieerd voedselpakket aan de cliënten verstrekken en
konden wij op dagen zoals Moederdag, Vaderdag en andere feestdagen ook nog iets extra’s geven.
Alle gulle gevers, heel er bedankt!
Opslag.
Ook in 2019 hebben we nog steeds gebruik kunnen maken van de door de gemeente Wijk bij
Duurstede beschikbaar gestelde ruimte in Langbroek. We hopen er nog lang te mogen zitten.
In het jaar 2019 hebben we een gestage groei gezien van het aantal klanten dat een pakket nodig heeft.
We begonnen met 49 pakketten. Aan het eind van het jaar waren het er 60. Dat had natuurlijk ook zijn
weerslag op het Opslag en Distributiecentrum. Een groei van 24% in klanten betekent ook dat er meer
handen nodig zijn en dat de schappen sneller leegraken.

In de krat.
Gelukkig bleef de voorraad van lang houdbare producten goed op peil. De giften van particulieren,
inzamelingen door kerken en scholen en het houden van winkelacties bij de plaatselijke supermarkten
zorgden voor voldoende aanvoer. Dankzij de aanvoer van verse producten van leveranciers in onze
regio zijn de kratten goed gevuld met vooral gezonde producten. Via het regionaal distributiecentrum
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van Voedselbanken Nederland krijgen we wekelijks producten aangeleverd die doorgaans afkomstig
zijn van landelijk opererende bedrijven als Unilever, Hak, Campina en Vion.

De voedselpakketten worden klaargemaakt.
De vrijwilligers die in de opslag werken zijn gelukkig heel trouw. Het verloop is gering. Daardoor werken
we met een groep goed ingewerkte en goed samenwerkende vrijwilligers.
Met de toegenomen hoeveelheid werk was dat zeer welkom. En ook dit jaar hebben weer een aantal
scholieren bij ons hun maatschappelijke stage vervuld.
Transport.
Binnen de Voedselbank Kromme Rijn neemt de afdeling Transport een belangrijke plaats in.
Gedurende het afgelopen jaar hebben er onder de chauffeurs een aantal wisselingen plaats gevonden.
Per 31 december 2019 bestaat de afdeling bestaat uit 10 vaste- en 5 incidenteel oproepbare chauffeurs
en een speciale groep van 6 chauffeurs voor het vervoer van de pakketten naar Bunnik.
Samen met een coördinator en tweede coördinator zijn zij verantwoordelijk voor het ophalen en
afleveren van brood, groente, fruit, vlees, zuivel en frisdrank in de opslag in Langbroek en de
uitgiftepunten voor onze klanten. De chauffeurs beschikken over een bestelbus met koelsysteem, dat
jaarlijks wordt gecontroleerd. Om veiligheidsreden en ondersteuning wordt de bus elke rit bemand
door 2 personen.

Het laden van de koelbus.
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Met een regelmatig geactualiseerd handboek in de bus, kunnen zij hun kennis actueel houden. Op
maandag, donderdag en vrijdag wordt bij vaste leveranciers en particulieren in de regio, voedsel
opgehaald. Hier worden bij inname de temperatuurgevoelige producten (zuivel en vlees) met jaarlijks
geijkte thermometers gecontroleerd en in een logboek genoteerd. Uiteraard komt hygiëne en
voedselveiligheid op de eerste plaats. Collega’s van Voedselbank Utrechtse Heuvelrug halen bij het
Regiodistributiecentrum in Arnhem diverse levensmiddelen op. Om kosten te besparen, nemen zij op
hun rit ook producten voor Voedselbank Kromme Rijn mee. Deze worden door onze chauffeurs
opgehaald in Leersum en afgeleverd bij de opslag in Langbroek. Op vrijdag worden de in Langbroek
samengestelde voedselpakketten naar de uitgiftepunten in Bunnik en Wijk bij Duurstede vervoerd.
Door de sterke groei van het aantal klanten in Bunnik pasten de pakketten niet meer in een
personenauto. Gelukkig werd Autobedrijf Onwezen uit Odijk bereid gevonden de Voedselbank
wekelijks, voor niets, een bus beschikbaar te stellen. Met een hiervoor in het leven geroepen team van
6 vrijwilligers/chauffeurs worden zo op vrijdag de kratten en boxen van Langbroek naar Bunnik
gebracht.
Bij diverse inzameling acties van supermarkten, kerken en scholen wordt door afdeling Transport ook
het vervoer verzorgd.
Uitgifte Langbroek
De uitgifte in Langbroek verloopt iedere week prima. De kratten en koeldozen worden door de
collega's van de opslag klaargezet en om 12uur beginnen we met de uitgifte. Het is nu even wennen
met de nieuwe nummers maar het gaat goed. We gaan zo door in 2020.
Uitgifte Wijk,
De uitgifte is vanuit de oude bibliotheek die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Alles gaat
goed, maar het was wel even wennen aan het nieuwe administratieve systeem. In de nieuwe opzet
zijn 5 nummers voor de cliënten, maar het loopt al lekker. We hebben weer heel fijne en gezellige
Gastmensen (heel belangrijk). Helaas liep de samenwerking met de Wijkse Dienst niet naar wens en
deze is beëindigd. De cliënten kwamen niet altijd zelf meer hun pakket ophalen. Dat is in de loop van
het jaar hersteld met uitzondering van een gehandicapte cliënt, maar daar is een vrijwilliger voor
gevonden die iedere week het pakket netjes thuisbezorgt. Dus om kort te zijn we zijn tevreden hoe het
loopt in Wijk en gaan zo door in 2020!!
Uitgifte Bunnik.
In de loop van 2019 liep bij de uitgifte in Bunnik het aantal cliënten snel op van 10 naar 18 pakketten
per week. Deze uitgiften variëren van pakketten van grote gezinnen, alleenstaanden en alles wat
ertussenin zit. Hierdoor veranderde er een paar zaken voor ons. Huize Bunnichem, van waaruit wij al
vele jaren de uitgifte doen, hielp ons belangeloos aan een grotere ruimte. De vrijwel ongebruikte
keuken. Hier hebben wij de ruimte en kunnen we tijdens de uitgifte goed terecht met al onze kratten
en boxen. Vanwege de drukte tijdens de uitgifte wordt er nu, per uitdeelmoment, met 3 i.p.v. 2
vrijwilligers gewerkt. Dit werkt goed. Net zoals de onderlinge contacten en sfeer binnen het
uitgifteteam prettig en goed is.
Het vervoer van Langbroek naar Bunnichem is aangepast. Zie hiervoor de paragraaf Transport.
Communicatie.
In 2019 heeft Voedselbank Kromme Rijn regelmatig de pers gehaald.
Zo verschenen in zowel de Wijkse Courant als in het Wijkse Groentje aankondigingen van inzamelacties
bij zowel Albert Heijn en de Jumbo in Wijk bij Duurstede als bij de Spar en de Versmarkt in Cothen. In
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de Wijkse Courant haalden wij enkele keren de voorpagina met verschillende artikelen. Ook Ditiswijk.nl
publiceerde diverse malen op hun site en op hun Facebookpagina over onze Voedselbank. Het Bunniks
Nieuws publiceerde op haar beurt zowel op de site als in de krant aankondigingen van inzamelacties
in die gemeente. Ook werd er een interview uitgezonden op de regionale zender Regio 90. Hierin werd
o.a. de noodzaak van de Voedselbank nog eens duidelijk verwoord. Ook verscheen er regelmatig op
onze Facebookpagina informatie over de Voedselbank. Voor de vrijwilligers verschijnt er diverse malen
per jaar een Nieuwsbrief met lezenswaardige nieuwtjes op zowel lokaal als landelijk niveau.
Vrijwilligers.
Voedselbank Kromme Rijn heeft totaal 64 vrijwilligers die wekelijks klaar staan om voor de cliënten
een voedselpakket samen te stellen. Er is een groep chauffeurs die levensmiddelen bij diverse
bedrijven ophaalt en de levensmiddelen nadat er een pakket is samengesteld, weer wegbrengen
naar de drie uitgiftepunten. Te weten Wijk bij Duurstede, Langbroek en Bunnik. Hier staan iedere
vrijdag drie teams van gastmensen klaar, om de pakketten uit te delen. De pakketten zelf worden,
ook door een team van vrijwilligers, op maandag, donderdag en vrijdag in het distributiecentrum in
Langbroek samengesteld. De vrijwilligers van het acquisitieteam dragen zorg voor het benaderen van
winkeliers en andere bedrijven, zodat producten kunnen worden opgehaald. Ook verzorgen zij diverse
(winkel)acties waardoor de schappen in het distributiecentrum voorzien blijven van producten. Ook
zijn er vrijwilligers die de communicatie, de administratie, de zorg voor Voedselveiligheid en de notulen
bij de vergaderingen verzorgen. Er zijn voorts twee vrijwilligerscoördinatoren, een algemeen
coördinator en een bestuur. De twee vrijwilligers coördinatoren regelen allerlei zaken rondom alle
vrijwilligers, zoals het voeren van gesprekken met nieuwe vrijwilligers, het tekenen van de
vrijwilligersovereenkomst en het maken van de roosters. Ook zorgen zij ervoor dat er bij ziekte een
kaart of een bloemetje wordt verstuurd naar de desbetreffende vrijwilliger. Een goede samenwerking
en communicatie binnen de gehele vrijwilligersgroep is daarbij van belang. Ook één van de taken van
de vrijwilligers coördinatoren.
In 2019 hebben zich 17 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Er zijn 7 vrijwilligers gestopt met redenen als:
weer of ander werk gevonden, gezondheid, privéomstandigheden of keuze voor ander
vrijwilligerswerk.

Onze trotse vrijwilligers nemen de prijs in ontvangst.
Voedselbank Kromme Rijn heeft een goede vaste groep van betrokken vrijwilligers die allen hun
beste beentje voorzetten om voor onze cliënten een goed voedzaam pakket samen te stellen. Daar
zijn we erg trots op!
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