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1. Inleiding 
De voedselbank is de snelst groeiende bank van Nederland. Ruim 140.000 mensen in 
Nederland zijn klant van de voedselbank. Zij worden geholpen door bijna 12.000 vrijwilligers 
die in dienst zijn bij 169 voedselbanken, verspreid over heel Nederland. Die hebben met 
elkaar daarbij nog ongeveer 500 uitdeelpunten. De voedseIbanken zijn allemaal lid van de 
VNV (Vereniging Nederlandse Voedselbanken). In Zwolle ondersteunt de voedselbank een 
kleine 300 huishoudens. Het gaat dan om gemiddeld ca. 650 mensen , onder wie ongeveer 
150 kinderen. Ca. 50 vrijwilligers zetten zich in Zwolle in voor hun klanten uit Zwolle en 
verzorgen daarnaast ook de voedselpakketten voor de klanten van de voedselbank van 
Dalfsen en Nieuwleusen. Van de ca. 300 pakketten die wekelijks in Zwolle worden 
samengesteld, gaan er ongeveer 40 naar Dalfsen en Nieuwleusen. 
 
Dankzij de voedselbank kunnen mensen die niet genoeg geld hebben om gezond eten te 
kopen toch een voedzame maaltijd op tafel zetten. Voor hen is de voedselbank een 
uitkomst. Het gaat om tijdelijk (nood)hulp, als aanvulling op de eigen boodschappen. De 
voedselbank is daarbij afhankelijk van bedrijven, particulieren, kerken en serviceclubs die 
etenswaren en/of geld geven als ondersteuning van de voedselbank. En daarnaast wil de 
voedselbank voorkomen dat mensen goed eten zomaar weg gooien. Alle goederen die de 
voedselbank aan haar klanten geeft, worden gratis beschikbaar gesteld. De voedselbank 
koopt zelf geen voedingsproducten. De voedselbank heeft wel geld nodig. Het geld wordt 
besteed aan huur van het pand van waaruit de voedseluitreikingen worden georganiseerd, 
het onderhoud van de bus waarmee voedingsmiddelen uit het distributiecentrum voor 
Noord Nederland - Meppel - worden gehaald, elektriciteit, verzekeringen en de inventaris.  
 
Historie 
De eerste voedselbank in Nederland is opgericht in 2002 in Rotterdam door de heer en 
mevrouw Sjaak en Clara Sies. Dit echtpaar had een kledingzaak in een zwakke wijk van 
Rotterdam. Toen de zaak failliet ging, werden Sjaak en Clara afhankelijk van een uitkering. 
Buren in de straat kwamen zo nu en dan een tas eten brengen en er waren zelfs mensen die 
een enveloppe met geld in de brievenbus deden. Dat vonden Sjaak en Clara zo geweldig dat 
zij vanuit huis hulp gingen bieden aan mensen die het financieel moeilijk hadden. Zij wisten 
immers uit ervaring wat armoede betekende en hoe belangrijk het was dat anderen in die 
omstandigheden hulp wilden bieden. Daarvoor kregen ze hulp van winkeliers uit hun buurt.  
Toen er wel erg veel dozen in hun huis kwamen te staan, hebben ze met hulp van anderen 
een nieuw onderkomen gevonden. Voor zijn verdiensten is Sjaak Sies in 2011 benoemd tot 
erevoorzitter van de VNV.  
 
Inmiddels zijn er 169 voedselbanken en ruim 500 uitdeelpunten, verspreid over het hele 
land. Die voedselbanken hebben zich in 2013 verenigd in de Vereniging Nederlandse 
Voedselbanken. Het bestuur daarvan onderhandelt met de grote voedselketens en stelt de 
norm vast om klant van de voedselbank te kunnen worden. Voedselbank Zwolle e.o. is 
gestart in 2006. Zwolle werkt nauw samen met de voedselbank van Dalfsen en Nieuwleusen. 
Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is geld nodig. De voedselbank heeft geen 
structurele inkomsten en is volledig afhankelijk van giften. Gelukkig zijn kerken bereid voor 
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de voedselbank te collecteren en geven scholen en bedrijven regelmatig cheques, evenals 
serviceclubs als de Rotary en de Lions doneren ook inwoners van de gemeente regelmatig 
geld. De gemeente Zwolle heeft voor de jaren 2017 t/m 2019 een subsidie toegezegd van in 
totaal maximaal € 60.000,- i.v.m. kosten die onder meer de huur van het pand aan de 
George Stephensonstraat 30 betreffen.  
 
De Voedselbank Zwolle geeft inmiddels al meer dan 10 jaar onafgebroken elke week op 
vrijdagmiddag  gezond voedsel aan haar klanten. Daar is altijd groente of fruit bij. Koek en 
snoep worden niet als voedsel beschouwd; het zijn lekkernijen voor de gezelligheid. Op de 
vrijdagen in de oneven weken betreft dat een uitgebreid pakket; op de vrijdagen in de even 
weken voorziet de voedselbank haar klanten van brood en niet-houdbare producten als 
zuivel, vlees, groente en fruit. 
 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook Zwolle kent 
inwoners die onder die grens zitten. Voedselbank Zwolle e.o. helpt deze mensen door ze 
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om klanten van de voedselbank van voldoende 
eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank intensief samen met bedrijven, instellingen, 
overheden, kerken, scholen en particulieren. Door deze samenwerking zorgt de voedselbank 
ervoor dat armoede zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, voedseloverschotten nuttig 
worden besteed en het milieu minder wordt belast. De voedselbank is een non-profit 
organisatie die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers. 

2. Doelstelling 
De doelstellingen van de voedselbank zijn: 

1. Het verstrekken van voedsel aan mensen die dat om welke reden dan ook nauwelijks 
zelf kunnen betalen voor voedsel.  

2. Het voorkomen van verspilling van voedingsmiddelen die nog goed bruikbaar zijn. 
 

Alle klanten van de voedselbank hebben financiële problemen; velen hebben schulden. Dat 
mensen in de problemen komen, komt vrijwel altijd door omstandigheden waaraan zij vaak 
niets kunnen doen. Het kwijtraken van werk is een belangrijke oorzaak, maar soms kunnen 
mensen ook niet goed met geld omgaan. De voedselbank spreekt daar geen oordeel over 
uit: iedereen kan een beroep doen op de voedselbank. De voedselbank helpt iedereen die 
voldoet aan de norm die de VNV heeft gesteld. Klanten melden zich nooit zelfstandig aan bij 
de voedselbank. Zij gaan altijd eerst naar een hulpverlener. Dat kan het maatschappelijk 
werk zijn, het Leger des Heils, de diaconie of het sociaal wijkteam. Door de hulpverlener 
wordt samen met de klant een intake formulier ingevuld en een opgave van de financiële 
situatie van de klant opgesteld.  Als de situatie van de klant daarom vraagt kunnen ook 
reiskosten en/of telefoonkosten daarin worden meegenomen. Het ingevulde intake 
formulier en het financiële overzicht vormen de basis voor het in aanmerking kunnen komen 
van ondersteuning door de voedselbank.  
Als er voor het  huishouden € 130,- per maand of minder overblijft dan komt de klant in 
aanmerking voor hulp van de voedselbank. Omdat niet elke huishouden uit evenveel 
personen bestaat, is afgesproken dat aan het bedrag per huishouden nog een bedrag per 
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persoon mag worden toegevoegd. Dat was € 85,- per persoon per mand in 2018. Dus 
iemand die alleen is, komt in aanmerking voor hulp van de voedselbank als zijn of haar 
inkomen maximaal € 130,- + € 85,- = € 215,- per maand is. Een moeder met 2 kinderen kan 
hulp krijgen als haar inkomen maximaal € 130,- + € 255,- (3x € 85,-) = € 385,- per maand 
bedraagt. Van dat bedrag moet de klant verder alles betalen: eten, drinken, de kapper, de 
schoenmaker, kleding etc. Heel veel klanten van de voedselbank hebben veel minder te 
besteden dan die norm. Klanten van de voedselbank kunnen maximaal 3 jaar bij de 
voedselbank ingeschreven staan. Dat is de termijn die de schuldsanering hanteert; die is 
door de voedselbank overgenomen. De meeste klanten zijn binnen een jaar alweer 
vertrokken. Zij zijn dan weer zelf in staat zich financieel te bedruipen. Het aantal klanten dat 
3 jaar bij de voedselbank staat ingeschreven is beperkt. Een paar huishoudens blijven langer 
dan die 3 jaar, maar dan is er wel sprake van bijzondere omstandigheden. Alle klanten 
moeten zich alvorens zij een voedselpakket uitgereikt krijgen, kunnen legitimeren.  
 
In Nederland wordt veel goed voedsel weggegooid, gemiddeld 50 kg per persoon per jaar. 
Daarnaast vernietigen industrie, supermarkten en horeca ook nog eens miljoenen kilo’s. De 
gezamenlijk voedselbanken voorkomen dat slechts ca. 0,5 tot 1% wordt weggegooid. Dat 
zoveel goed voedsel wordt weggegooid of doorgedraaid, is in een wereld waarin zoveel 
mensen honger hebben beschamend. De voedselbank wil dan ook verspilling van goed 
voedsel zoveel mogelijk voorkomen.  
 

3. Klanten en gebouw 
Voedselbank Zwolle e.o. heeft in 2018 gemiddeld 261 huishoudens per uitgifte 
ondersteuning geboden. 
 
Aantallen  
In 2018 zijn in totaal 6784 pakketten klaar gemaakt voor de uitgifte aan de klanten in Zwolle, 
Dalfsen en Nieuwleusen. M.b.t. tot de uitgifte wordt er gewerkt met 4 categorieën.  
 
Blauw  : één persoons huishoudens 
Groen : huishoudens bestaande uit twee volwassenen 
Zwart : kleine gezinnen 
Geel : grote gezinnen 
 
De onderverdeling van de aantallen in 2018 is weergegeven in onderstaande tabel en 
cirkeldiagram.  
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Totalen Zwolle Dalfsen Nieuwleusen. Subtotaal 
Blauw 2901 165 190 3256 
Groen 1384 58 172 1614 
Zwart 1347 55 119 1521 
Geel 334 24 35 393 

 5966 302 516 6784 
 

 

 
Het verloop van het aantal klanten is niet groot. 
In onderstaande staafdiagram is het verloop over het jaar 2018 per categorie weergegeven.  
 

 
 
Het komt nog wel eens voor dat klanten hun pakket niet komen ophalen. De redenen 
daarvoor zijn bij de voedselbank niet bekend. Door o.a. het ontbreken van sociale 
vaardigheden blijken veel klanten niet in staat te zijn door te geven dat zij  hun 
voedselpakket niet kunnen op halen. Als een klant twee maal achtereen zijn pakket niet 
heeft opgehaald zonder zich af te melden, wordt de klant uitgeschreven. De afhaaldiscipline 
is vrij behoorlijk te noemen. 
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Verdelingssystematiek 
Voedselbank Zwolle e.o. heeft gekozen voor een verdeling van 4 categorieën: de 1-
persoonshuishoudens, de 2-persoonshuishoudens, de kleine gezinnen en de grote gezinnen. 
Deze indeling gebruikt de voedselbank ook bij de verdeling van het voedsel over de 
pakketten en bij de uitreiking van de pakketten. De splitsing maakt het mogelijk verschil aan 
te brengen in de aantallen producten per pakket die de verschillen in gezinsgrootte 
weerspiegelen. Meerpersoonshuishoudens hebben nu eenmaal meer nodig dan 
eenpersoonshuishoudens. Kleine gezinnen hebben een omvang van vier tot vijf personen. 
De grote gezinnen bestaan uit meer dan vijf personen. 
 
In Zwolle maakten in 2018 gemiddeld 261 huishoudens gebruik van de voedselbank. Er 
worden regelmatig nieuwe klanten aangemeld en ingeschreven, maar ook veel klanten 
hebben na verloop van tijd de ondersteuning van de voedselbank niet meer nodig.  
 
De voedselbank denkt dat meer mensen gebruik van de voedselbank zouden kunnen maken, 
maar dat schaamte hen daarvan weerhoudt. D.m.v. voorlichtingsactiviteiten hoopt de 
voedselbank de drempel om hulp te zoeken te verlagen. Iedereen die aan de gestelde norm 
voldoet, is welkom! 
 
Een belangrijke vraag bij het werk van de voedselbank is of de klanten niet verslaafd raken 
aan de hulpverlening en daardoor niet meer op eigen benen kunnen staan. Deze vraag keert 
steeds weer terug bij presentaties aan en bij werkbezoeken van politici en maatschappelijke 
organisaties. Het antwoord op deze vraag is dat klanten volgens landelijke normen in 
principe niet meer dan drie jaar ingeschreven mogen staan als klant. Daarna moeten zij weer 
op eigen benen kunnen staan. De meeste mensen zijn aanzienlijk minder lang afhankelijk 
van de voedselbank. De gemiddelde omloop tijd varieert van een half tot één jaar. Veel 
klanten zullen door ziekte, invaliditeit en leeftijd geen zelfstandige bronnen van inkomen 
buiten de hulpverlening kunnen verwerven. Sommige klanten kunnen zelfs alleen nog maar 
zelfstandig wonen dankzij de materiële hulp die de voedselbank hun biedt. Het bestuur heeft 
dan ook besloten de maatstaf van drie jaar bij die gevallen in de praktijk niet toe te passen. 

4. Organisatie 
Voedselbank Zwolle werkt nauw samen met de voedselbank van Dalfsen en Nieuwleusen. 
De voedselpakketten voor beide voedselbanken worden in Zwolle samengesteld; de 
pakketten voor Dalfsen en Nieuwleusen worden daar per busje naar toegebracht. 
 
De financiële norm om klant te zijn van de voedselbank bepaalt in de algemene 
ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken.  
 
De inhoud van het voedselpakket is volledig afhankelijk van wat er binnenkomt. Veel krijgt 
de voedselbank van de grote leveranciers. Het grote distributiecentrum van de VNV staat in 
Rotterdam. Van daaruit worden de producten gebracht naar 8 regionale distributiecentra. 
Voedselbank Zwolle e.o. haalt iedere week allerlei voedingsmiddelen uit Meppel. Elke week 
geven ook plaatselijke supermarkten zuivelproducten en vleeswaren. En gelukkig zijn er in 
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de regio Zwolle ook verschillende tuinderijen en kwekerijen te vinden die zeer regelmatig 
groenten, fruit en aardappelen leveren. Er zijn bakkerijen die  brood beschikbaar stellen. 
Dankzij de biobeurs kan de voedselbank alle klanten eerste klas biologisch geteelde 
producten meegeven. Ook rijst, koffie, pasta, koek, chocolade etc. krijgen de klanten vaak 
mee. De voedselpakketten zijn in feite verrassingspakketten, omdat niemand van te voren 
weet welke producten worden aangeleverd. Dat betekent dus dat de klanten zelf de 
benodigde producten moeten kopen als die niet in het pakket zitten. 
 
Regelmatig houden scholen inzamelingsacties voor de voedselbank. Voor leerlingen van 
middelbare scholen is het mogelijk er hun maatschappelijke stage te voltooien, terwijl Hbo-
studenten zo nu en dan onderzoek uitvoeren of een project ten behoeve van de voedselbank 
opzetten. Groepen leerlingen van basisscholen, van het voortgezet onderwijs en van het 
beroepsonderwijs krijgen voorlichting over de voedselbank op school of komen langs voor 
een rondleiding. Leerlingen van het Greijdanuscollege komen elke 14 dagen op 
vrijdagochtend helpen bij het samenstellen van de voedselpakketten. Studenten van de 
Groene Welle kweken groente en fruit voor de klanten van de voedselbank. Zo zijn ook veel 
jonge mensen betrokken bij het werk van de voedselbank. 
 
Vrijwilligers 
Bij de voedselbank werken alleen onbetaalde vrijwilligers. Zij zijn van essentieel belang voor 
het draaiende houden van alle activiteiten van de voedselbank. De VNV heeft als voorschrift 
dat geen van de vrijwilligers een beloning in geld of natura mag ontvangen. Dat geldt ook 
voor bestuursleden. Voedselbank Zwolle e.o. houdt zich strikt aan die eis. De organisatie 
kent de volgende voorzieningen ten behoeve van de vrijwilligers: 

• Voedselbank Zwolle heeft t.b.v. haar vrijwilligers een aanvullende WA- en 
0ngevallenverzekering afgesloten.  

• De vrijwilligers kunnen rekenen op begeleiding als dat nodig is.  
• De mogelijkheid bestaat mee te doen aan een relevante cursussen.  
• Het is belangrijk dat de vrijwilligers meedenken in de organisatie. 
• Eigen initiatief wordt gewaardeerd. 

 
Cultuurpas 
De voedselbank kent ‘De Cultuurpas’. Dat betekent dat klanten van de voedselbank gratis 
naar een theatervoorstelling kunnen of vrijkaarten kunnen krijgen voor een film of voor 
museumbezoek. Wie naar een theatervoorstelling wil, kan twee uur van te voren bellen of er 
nog plaatsen vrij zijn. Als dat het geval is, kan de klant een plek reserveren. In Zwolle werken 
verschillende theaters en musea aan deze voorziening mee. Er werden in 2018 ook 
incidenteel kaarten beschikbaar gesteld voor klanten van de voedselbank door o.a. de 
voetbalclub PEC-Zwolle en een amateur-toneelvereniging.  
 
Jarige Job 
De voedselbank heeft structureel contact met de Stichting Jarige Job uit Rotterdam die voor 
kinderen in de leeftijd van 1 t/m 18 jaar een verjaardag pakket verzorgt. In zo’n pakket zitten 
cadeaus, slingers en ballonnen, een traktatie voor school en limonade en versnaperingen 



 

Pagina 9 
 

voor thuis, zodat kinderen van ouders die zich geen verjaardagsfeestje kunnen veroorloven 
toch hun verjaardag kunnen vieren. Klanten van de voedselbank kunnen de naam, de 
verjaardag datum, de leeftijd en het geslacht van hun kind tijdens een uitreiking op een lijst 
zetten. Die lijst stuurt de voedselbank naar de Stichting Jarige Job en een keurig op tijd 
worden de verjaardag dozen bij de voedselbank bezorgd. In 2018 zijn 218 verjaardag dozen 
uitgereikt. 
 
Kinderfeesten 
Ook in 2018 is er voor de kinderen van de voedselbankklanten een groot Sinterklaasfeest 
georganiseerd. De uitvoering ervan was in handen van Stichting Kind in Beeld, een 
evenementenbureau. De kinderen hebben een prachtig feest gehad. 
 
Café 
Klanten konden tijdens de uitreiking koffie en thee krijgen met wat lekkers. Voor kinderen 
was er limonade. 
 
Voedsel- en warenautoriteit 
Voedselbanken moeten voldoen aan allerlei voorschriften die de Nederlandse voedsel- en 
warenautoriteit stelt. Deze dienst is onderdeel van de rijksoverheid en ziet toe op de 
veiligheid, het transport, de temperatuur en de hygiëne. Regelmatig vindt er een 
onaangekondigde controle plaats. In 2018 is zelfs de bus van de voedselbank een keer van 
de weg gehaald voor een controle op hygiëne. Die viel positief uit. 
De vrijwilligers krijgen allemaal het Handboek Voedselveiligheid waarin alle voorschriften 
staan. Zo moeten bijvoorbeeld bij het inpakken van fruit handschoenen worden gedragen, 
mogen schoonmaakmiddelen niet boven voedingsmiddelen worden bewaard en moeten de 
vrijwilligers schoenen dragen met een harde neus.  
 
BHV 
De bedrijfshulpverlening van Voedselbank Zwolle e.o. bestaat uit een team van 9 personen 
die allen het diploma BHV in hun bezit hebben. Het team oefent onder professionele leiding 
2 à 3 keer per jaar om bij eventuele calamiteiten onmiddellijk in te kunnen grijpen.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de voedselbank bestond in 2018 uit 5 personen. Het voorzitterschap was in 
2018 in handen van Fenny Ensing en het secretariaat in handen van Jur Oosterheert. Het 
bestuur bestond verder uit Frits Dillingh (woordvoerder en voorlichter), Jaap Meijer 
(penningmeester) en Hanneke Lock (verantwoordelijk voor de intake). Het bestuur is in 2018 
tien keer bijeen geweest.  Jaap Meijer is i.v.m. gezondheidsproblematiek in december 2018 
teruggetreden als penningmeester. Zijn plaats is ingenomen door Remco van der Weide. 
 
Gebouw en inventaris 
In januari 2017 is het pand aan de George Stephensonstraat 30 in gebruik genomen. Het 
pand is van kwalitatief hoog niveau; het is een ruime en lichte ruimte waar de voedselbank 
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de klanten uitstekend kan ontvangen. De voedselbank betaalt er echter wel een stevige 
huurprijs voor.  
De inventaris bestaat uit een bus, een vorkheftruck, stellingen voor opslag van goederen, 
vaste rollenbanen, harmonicarollenbanen, een aanhangwagen, een koelaanhangwagen, een 
koelcel en een vriescel en verder beschikt de voedselbank over tafels en kratten en in house 
transportmateriaal dat van belang is voor de distributie van alle goederen. 
 
Acties 
In december 2018 heeft de Voedselbank Zwolle haar ruimte beschikbaar gesteld aan de 
stichting Kerst voor samenstelling van kerstpakketten. Deze stichting heeft voor ruim 2500 
kerstpakketten gezorgd. In diezelfde maand heeft de voedselbank meegewerkt aan de actie 
Samen voor de Voedselbank van RTV-Oost. Verschillende scholen hebben in die dagen acties 
voor de voedselbank op touw gezet die heel veel voedingsproducten hebben opgebracht.  
 

5. Financiën  
De voedselbank heeft met veel variabele en vaste kosten te maken. 
Zoals o.a. huur van het gebouw, gas en elektriciteit, brandstofkosten en afschrijvingskosten 
van de gedane investeringen in de voorgaande jaren zoals kratten, heftruck,  aanhangwagen, 
bestelbus en de koelinstallaties. 
Om deze kosten te kunnen dekken heeft de Voedselbank gelukkig steun van vele sponsoren 
zoals: Giften van kerken vanuit diverse collectes, particuliere donaties, ondersteuning vanuit 
het bedrijfsleven en serviceclubs. Tevens heeft de Voedselbank een 3-jarige subsidie vanuit 
de gemeente Zwolle van € 60.000,- ontvangen, waarvan € 30.000,- in 2017 is verantwoord 
en € 20.000,- in 2018. De laatste  € 10.000,- zal in 2019 geboekt en ontvangen gaan worden.  
 
De voedselbank is een ANBI organisatie, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat 
betekent dat giften aan de Voedselbank fiscaal aftrekbaar zijn volgens de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving. 
 
De nieuwe locatie brengt veel hogere huisvestingskosten met zich mee. De gemeente Zwolle 
draagt gedeeltelijk bij in die toename van kosten. Daarmee is het verlies beperkt. Kosten en 
opbrengsten blijven een punt van zorg. De subsidiering vanuit de gemeente is niet 
structureel. Overleg zal daarom op de agenda blijven staan. 
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Balans     
     
ACTIVA 2018 2017 
heftruck - - 
bestelbus 13.597 - 
aanhangwagen 91 228 
kratten 162 385 
inventaris 1.717 3.648 
koel/vriesmateriaal 2.369 4.733 
ING Bank 3.819 11.733 
ING Spaarrekening 51.673 51.613 
waarborgsom 5.750 5.750 
vooruitbetaalde kosten 8.746 8.746 
te ontvangen rente - 61 

Totaal Activa 87.924 86.897 
     
PASSIVA 2018 2017 
algemene reserve - - 
continuiteitsreserve 84.892 84.162 
crediteuren 297 - 
Nog te betalen bedragen 2.735 2.735 

Totaal Passiva 87.924 86.897 
 
 

Exploitatierekening     
     
OPBRENGSTEN 2018 2017 
giften kerken 21.333 11.514 
giften pariculieren 10.316 8.284 
giften zakelijk 5.046 1.800 
giften serivceclubs/fondsen - - 
subisidie gemeente Zwolle 20.000 30.000 
bijdrage Voedselbanken 2.544 2.384 
giften overig 1.750 7.479 
VB Dalfsen Nieuwleusen 8.000 6.000 
overige opbrengsten 1.814 - 
rente ING bank - 61 

Totaal opbrengsten 70.803 67.522 
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Kosten 2018 2017 
beloning vrijwilligers - - 
kosten vrijwilligers 4.248 2.187 
huisvesting en magazijn 43.417 45.363 
kosten nutsbedrijven 9.696 5.097 
voedselveiligheid - 1.210 
transportkosten 7.795 8.071 
bijdrage NVB  550 1.327 
kantoorkosten 962 1.581 
bankkosten 165 197 
overige algemen kosten 2.977 262 
verhuiskosten/ 
openingskosten - 6.837 
website - - 
PR kosten - - 
voedsel gelabelde kosten 263 313 

Totale kosten 70.073 72.445 
      

SALDO 730 -4.923 
 
Resultaat over 2018 en verwachtingen 2019. 

2018 was het eerste volle jaar aan de locatie George Stephensonstraat 30. Deze locatie 
brengt veel meer huisvestingskosten met zich mee dan voorgaande locaties. De gemeente 
Zwolle subsidieert deze locatie voor 3 jaar waarbij de laatste bijdrage in 2019 ontvangen zal 
gaan worden. 
Gezamenlijk met de gemeente wordt naar een structurele oplossing gezocht om dit 
financiële vraagstuk op te lossen.  
 
Zonder deze gemeentelijke subsidie had de Voedselbank in 2018 een groot verlies geleden. 
De voedselbank heeft in 2018 veel meer giften ontvangen dan in 2017 van zowel  kerken, 
particulieren als bedrijven.  Helaas zijn deze giften niet structureel en blijft de voedselbank 
zeer afhankelijk van de ruimhartigheid van onze sponsoren.  
 
Toelichting op de balans 
De Activa  staan vermeld tegen historische aanschafprijs minus de afschrijvingen ( 
boekwaarde ) .   
Er is in 2018 een investering gedaan in een nieuwe bestelbus die voor het grootste gedeelte 
gesponsord is door de Rotary. De continuïteitsreserve is licht gestegen met € 703 vanwege 
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een positief resultaat in 2018. 
 
Toelichting op de exploitatierekening 
Kosten en opbrengsten hebben slechts betrekking op het boekjaar 2018. 
 

Verwachting 2019 
Voor 2019 is een begroting opgesteld die een negatief resultaat laat zien. 
De subsidie van de gemeente Zwolle is in 2019 nog maar € 10.000,- ( 2017 € 30.000,- ; 2018 
€ 20.000,-) Daarnaast is en blijft het heel lastig om de opbrengsten te begroten i.v.m. de 
afhankelijkheid van de verschillende giftgevers. 

6. Vooruitzichten  
Waar de voedselbank vanaf 2020 gevestigd zal zijn, is een vraag waar het bestuur zich nu al 
over buigt en waarover besprekingen zijn met het gemeentebestuur. Veel aandacht is het 
afgelopen jaar gegeven aan de voedselveiligheid. Dat zal ook de komende jaren het geval 
zijn. Hoewel de voedselbank is gecertificeerd, zal toch het verbeteren en bewaken van de 
veiligheidsprocessen de nodige aandacht blijven vragen. De VNV blijft die processen 
monitoren. Door zeer gemotiveerde vrijwilligers is de voedselbank steeds beter gaan 
functioneren. Een aantal vrijwilligers zet zich niet zelden zelfs enkele dagen per week in. Dat 
geldt in het bijzonder voor de chauffeurs. 
 
Het bestuur heeft ook in 2018 geconstateerd dat de vrijwilligers met grote 
verantwoordelijkheidszin, met nauwgezetheid en creativiteit hun taken hebben uitgevoerd. 
Dit geld zowel voor de vrijwilligers die de grote uitgifte op oneven vrijdagen verzorgen als de 
vrijwilligers die de kleine uitgifte op de even vrijdagen verzorgen. Tevens geldt dit voor de 
chauffeurs en hen die zich verantwoordelijk voelen voor de technische staat van het pand en 
de werkzaamheden in het magazijn. 
Het bestuur is er gelukkig mee dat de vrijwilligers de voedselbank als hun eigen organisatie 
beschouwen. De energie waarmee zij deze organisatie runnen is bewonderenswaardig. 
 
Dankbaar is het bestuur ook dat de inwoners van de stad Zwolle de voedselbank steunen om 
hun stadgenoten door moeilijke tijden heen te helpen. Iedereen kan zomaar een beroep 
moeten doen op de voedselbank. Het is een geruststelling te weten, dat als het nodig is, de 
voedselbank klaar staat om ondersteuning te bieden. 

 


