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1. Inleiding 
“Eigenlijk is het onvoorstelbaar”, zeggen veel mensen, “dat in een welvarend land als 
Nederland een voedselbank nodig is”. En toch is het zo. En niet alleen in Nederland, maar in 
zeer veel landen in deze wereld, zelfs in een rijk land als de USA. 

Het aantal klanten van de voedselbanken in Nederland is nog steeds groeiende . Ruim 
151.000 mensen in Nederland zijn klant van de voedselbank. Zij worden geholpen door meer 
dan 12.000 vrijwilligers die werkzaam zijn bij 170 voedselbanken verspreid over heel 
Nederland. Het aantal uitgiftepunten is daarbij 515. De voedseIbanken zijn allemaal lid van 
de VNV (Vereniging Nederlandse Voedselbanken). In 2019 deelden zij 44 miljoen producten 
uit met een waarde van 74 miljoen euro. In Zwolle ondersteunt de voedselbank ca. 300 
huishoudens. Het gaat dan om ongeveer ca 650 mensen  onder wie bijna 150 kinderen. 
Ongeveer 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. 
 
Historie 
De eerste voedselbank in de wereld ontstond in de USA, om precies te zijn in de staat 
Arizona. Het idee van een voedselbank kwam op bij John van Hengel. Hij deed 
vrijwilligerswerk bij zijn plaatselijke kerk waar hij maaltijden uitdeelde aan mensen die in 
grote armoede leefden. Een moeder vertelde hem eens dat ze haar kinderen voedde met 
eten uit gaarkeukens en met de resten uit de vuilnisbakken van de supermarkt. Ook van 
andere mensen hoorde Van Hengel dat supermarkten grote hoeveelheden eten weggooiden 
omdat de houdbaarheidsdatum net was verstreken of omdat de verpakking kapot was. Hij 
begon al dat voedsel te verzamelen en had al snel meer eten bij elkaar dan nodig was om de 
mensen in zijn buurt te voeden. Toen kwam hij op het idee al het afgeschreven voedsel naar 
een centrum te brengen waarna het uitgedeeld kon worden onder alle mensen die zelf niet 
genoeg geld hadden om eten te kopen. Hij kreeg van zijn parochie drieduizend dollar om zijn 
idee te realiseren. Hij trok in een verlaten gebouw en vroeg de eigenaren van verschillende 
supermarkten, boerderijen en tuinderijen ‘overtollig’ voedsel te doneren. Hij kreeg heel veel 
en deelde dat uit aan de mensen die te weinig eten hadden. De eerste voedselbank was 
geboren. Die voedselbank kreeg de naam St. Mary’s, naar de parochie die hem gesteund had 
met geld. In 1975 vroeg de Amerikaanse overheid aan St. Mary’s om assistentie bij het 
oprichten van voedselbanken over heel Amerika. Heel veel Amerikaanse steden kregen een 
eigen voedselbank en ook in Canada werden voedselbanken opgericht. 
 
Vanaf de jaren 80 hebben de voedselbanken zich heel snel over de hele wereld verspreid. De 
eerste Europese voedselbank werd in 1984 opgericht in Frankrijk. België startte in 1986. In 
1989 volgde Spanje. Na de economische crisis in 2008 steeg het aantal landen waar een 
voedselbank werd opgericht heel snel. De Europese voedselbanken hebben zich verenigd in 
de Europese Federatie van Voedselbanken. 
 
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 
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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.  
 
De Voedselbank Zwolle e.o. geeft inmiddels al meer dan 10 jaar onafgebroken elke week op 
vrijdagmiddag  gezond voedsel aan haar klanten. Op de vrijdagen in de oneven weken 
betreft dat een uitgebreid pakket en op de vrijdagen in de even weken voorziet de 
voedselbank haar klanten van brood en niet-houdbare producten als zuivel, vlees, groente 
en fruit. 
 
Armoedegrens 
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. Doelstellingen 
De twee hoofddoelstellingen van de voedselbank zijn: 

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

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

Alle klanten van de voedselbank hebben financiële problemen; velen hebben schulden. 
Indien nodig, biedt de schuldsanering hulp aan bij het aflossen van de schulden. Dat 
betekent wel dat die klanten maximaal 3 jaar moeten leven van een heel klein inkomen, 
maar dat daarna de restschuld wordt kwijt gescholden. Dat mensen in de problemen komen, 
komt vrijwel altijd door omstandigheden waaraan zij 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 normen die de VNV 
daarvoor heeft opgesteld.  
 
Nederlanders gooien veel goed voedsel weg. Gemiddeld zo’n 40 kg per persoon per jaar. 
Daarnaast vernietigen industrie, supermarkten en horeca ook nog eens miljoenen kilo’s.  
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De huidige situatie op dit moment is dat ca. 2% van wat normaal weggegooid of vernietigd 
wordt terecht komt bij de voedselbanken in Nederland.  

3. Klanten en gebouw 
 
Aantallen  
In 2019 zijn in totaal 13.188 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 2019 is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Totalen  Zwolle Dalfsen 
/Nieuwleusen Subtotaal 

blauw 4924 940 5.864 
groen 3157 464 3.621 
zwart 2549 180 2.729 
geel 826 148 974 
  11456 1732 13.188 

 
 
Het aantal klanten is over het jaar 2019 toegenomen met ca. 10 %  
In onderstaande staafdiagram is het verloop over het jaar 2019 per categorie weergegeven.  
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Het komt nog wel eens voor dat klanten hun pakket niet komen ophalen. De redenen 
daarvoor zijn bij de voedselbank niet goed bekend. Door het ontbreken van sociale 
vaardigheden en taalproblemen 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. 
 
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. 
 
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 zouden zij weer 
op eigen benen moeten 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 normen om klant te zijn van de voedselbank zijn bepaald door 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 
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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 
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.  
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. Aangezien de hulp van de voedselbank aanvullend is 
betekent dat de klanten zelf ook nog genoodzaakt zijn bepaalde producten zelf te moeten 
kopen als die niet in het pakket zitten. 
 
Regelmatig houden scholen inzamelingsacties voor de voedselbank. Voor leerlingen van 
middelbare scholen is het beperkt mogelijk 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 het 
Zone-college kweken groente en fruit voor de klanten van de voedselbank. Zo zijn ook veel 
jonge mensen betrokken bij het werk van de voedselbank. 
 
Bijzondere activiteiten 2019 
Ook in het jaar 2019 hebben er weer allerlei activiteiten plaatsgevonden die aangeven hoe 
groot het draagvlak voor de voedselbank is. Na afloop van de BIO-beurs en de COOP-beurs 
mochten de vrijwilligers van de voedselbank talloze producten die op de beurs tentoon 
gesteld werden meenemen. De klanten van de voedselbank kregen daardoor heel veel 
eerste klas levensmiddelen mee. Heel veel basisscholen van Zwolle – en ook daarbuiten -
bezochten de voedselbank of kregen bezoek van de voorlichters van de voedselbank en 
koppelden aan dat contact een actie voor de voedselbank. Ook alle scholen voor 
middelbaar- en beroepsonderwijs hadden contact met de voedselbank, soms voor een 
voorlichtingsbijeenkomst of een actie - zo werden voedingsartikelen verzameld, koekjes 
gebakken en verkocht en een sponsorloop georganiseerd - soms voor een interview of een 
stageperiode, soms voor een onderzoek of een interview. Voor diverse organisaties en 
politieke partijen zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De voedselbank gaf interviews 
aan radio Zwolle en werkte mee aan artikelen of een fotorapportage voor de Stentor, de 
Peperbus en de Swollenaer. Bijzonder was ook dat dankzij het sparen van DE-punten door 
heel veel Zwollenaren een pallet koffiepakken gratis werd afgeleverd. De klanten van de 
voedselbank werden blij gemaakt met kerstpakketten die bedrijven over hadden of die door 
hun werknemers vrijwillig werden afgestaan. Van  verschillende organisaties kreeg de 
voedselbank een cheque, veel kerken doneerden de opbrengst van een collecte. Ook dit jaar 
konden de klanten van de voedselbank weer gratis een amateurtoneelvoorstelling bijwonen. 
Vertegenwoordigers van de voedselbank zelf volgden een voorlichting van de Stichting Voor 
Elkaar over een schuldhulpmaatje en de netwerkbijeenkomst Geldzorgen in Holtenbroek. 
Ook waren er contacten met de gemeente over het armoedebeleid. Alle vrijwilligers volgden 
de workshop voedselveiligheid; met elkaar hadden ze etentje bij Gift City en wie dat wilde 



 

Pagina 8 
 

was welkom bij een bezoek aan Wehkamp.  
 
Vrijwilligers 
Bij de Voedselbank Zwolle e.o. 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 coaching en begeleiding. 
• De mogelijkheid bestaat mee te doen aan een relevante cursus. 
• Het is belangrijk dat de vrijwilligers meedenken in de organisatie. 
• Eigen initiatief wordt gewaardeerd. 

 
Voedselveiligheid 
De voedselbank hecht zeer grote waarde aan voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) controleert streng of de voedselbank aan de criteria van veiligheid 
voldoet. Zo moeten de vrijwilligers die fruit inpakken handschoenen aan, moet de 
temperatuur regelmatig worden gecontroleerd en mogen zeepproducten niet boven voedsel 
worden bewaard i.v.m. het gevaar van lekken. In januari van het jaar 2019 hebben 
vrijwilligers een workshop voedselveiligheid gevolgd o.l.v. de adviseur voedselveiligheid van 
de VNV . Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: houdbaarheid, meten van 
temperatuur, portioneren, kwaliteit, veiligheid, bacteriën, schimmels, virussen en 
voedselintolerantie.  

 
Voorlichting 
Al verschillende jaren geeft voedselbank Zwolle voorlichting over alle activiteiten aan 
geïnteresseerde groepen en belangstellenden. Die voorlichtingen vinden plaats bij de 
voedselbank zelf of een medewerker van de voedselbank vertelt zijn of haar verhaal op 
locatie. Er is een programma samengesteld waarbij een korte film laat zien hoe in de hal van 
de voedselbank vrijwilligers aan het werk zijn met daarna een powerpoint presentatie 
waarmee alle belangrijke aspecten van de voedselbankorganisatie worden belicht. Als de 
voorlichting plaatsvindt bij de voedselbank zelf volgt dan een rondleiding door de hal zodat 
de bezoekers met eigen ogen kunnen zien hoe de voedselbankactiviteiten zijn 
georganiseerd. 
 
In het jaar 2019 is een verlichtingsteam samengesteld dat bestaat uit 6 vrijwilligers die bij 
toerbeurt de voorlichting voor hun rekening nemen. Daartoe behoren ook individuele 
gesprekken of interviews waarvoor studenten zich melden.  
 
Stagiaires 
Er melden zich regelmatig studenten met het verzoek enige tijd stage te mogen lopen bij de 
voedselbank. De voedselbank is heel blij met de belangstelling van jonge mensen voor het 
werk van de voedselbank. Stagiaires zijn zeer welkom, al kunnen niet alle studenten die zich 
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melden een plek krijgen. Daarvoor zijn er gewoon teveel aanmeldingen. Niet voor iedereen 
is er op elk moment genoeg werk te doen. Bovendien zijn sommige maatschappelijke stages 
te kort voor een zinvolle inzet. Het gaat dan niet op weken of dagen, maar om uren. De 
ervaringen van de voedselbank met stagiaires zijn zeer positief. Ze zijn zeer gemotiveerd, 
werken hard en brengen vrolijkheid. De studenten die zich melden voor een stageplaats 
komen overigens niet alleen uit Zwolle, maar ook uit andere gemeenten zoals Leeuwarden 
en Groningen. 
 
Cultuurpas 
Bij de Voedselbank Zwolle e.o. kunnen de klanten een cultuurpas krijgen. 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 2019 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 
voor thuis, zodat kinderen van ouders die zich geen verjaardagsfeestje kunnen veroorloven 
toch hun verjaardag kunnen vieren. De administratie van de Voedselbank stuurt maandelijks 
een lijst met namen van de kinderen die vermeld staat in het klantenbestand naar de 
Stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt er vervolgens voor dat de verjaardag dozen bij de 
voedselbank worden bezorgd.   
 
Kinderfeesten 
Ook in 2019 is er voor de kinderen van de voedselbankklanten een groot Sinterklaasfeest 
georganiseerd. De uitvoering ervan was in handen van Studio Tas, een evenementenbureau. 
De kinderen hebben een prachtig feest gehad. 
 
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.  
De vrijwilligers krijgen allemaal het Handboek Voedselveiligheid waarin alle voorschriften 
staan.  
 
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 keer per jaar om bij eventuele calamiteiten onmiddellijk in te kunnen grijpen.  
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Bestuur 
Het bestuur van de voedselbank bestond in 2019 uit 4 personen. Fenny Ensing trad op 
voorzitter. Het secretariaat was in handen van Jur Oosterheert. Het bestuur bestond verder 
uit Remco van der Weide (penningmeester) en Hanneke Lock (verantwoordelijk voor de 
intake). Het bestuur is in 2019 tien keer bijeen geweest.   
 
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 
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. 
 
Kerstacties 
In december 2019 heeft de Voedselbank Zwolle e.o. haar hal ter beschikking gesteld voor de 
Stichting Kerst voor het inpakken en distribueren van ruim 2500 kerstpakketten voor de 
minder bedeelden in Zwolle.  
Verschillende scholen hebben in de december periode acties voor de voedselbank op touw 
gezet welke heel veel voedingsproducten hebben opgebracht.  
 

5. Financiën  
De voedselbank heeft met veel variabele en vaste kosten te maken, zoals de huur van het 
gebouw, kosten voor gas & elektriciteit, brandstofkosten en afschrijvingskosten van de 
gedane investeringen in de voorgaande jaren. Voorbeelden daarvan zijn kratten, heftruck,  
aanhangwagen, bestelbus en de koelinstallaties. 

Om deze kosten te kunnen dekken, heeft de Voedselbank gelukkig steun van vele sponsoren 
zoals kerken met 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,- is in 2019 geboekt en ontvangen.  

Voor het jaar 2020 is een incidentele subsidie door de Gemeente Zwolle vastgesteld van 
max. € 20.000,-. 

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. 



 

Pagina 11 
 

Financieel jaarverslag  



 

Pagina 12 
 

 
 



 

Pagina 13 
 

 
Resultaat over 2019 en verwachtingen 2020. 

De locatie George Stephensonstraat 30 brengt veel meer huisvestingskosten met zich mee 
dan voorgaande locaties. De gemeente Zwolle heeft deze locatie in eerste instantie voor 3 
jaar gesubsidieerd waarbij de laatste bijdrage in 2019 ontvangen is. Voor het jaar 2020 is een 
incidentele bijdrage van maximaal € 20.000,- toegezegd. 
Gezamenlijk met de gemeente Zwolle wordt naar een structurele oplossing gezocht om dit 
financiële vraagstuk op te lossen.  

Zonder deze gemeentelijke subsidie had de Voedselbank in 2019 een groot verlies geleden. 
Het verlies voor 2019 is uitgekomen op -/- € 3.009,-.  
In vergelijking met 2018 heeft de Voedselbank Zwolle e.o. in 2019 ongeveer een gelijk 
bedrag aan giften ontvangen.   
Helaas zijn deze giften niet structureel en blijft de voedselbank zeer afhankelijk van de 
ruimhartigheid van onze sponsoren. Voor 2020 zal een aantal medewerkers zich nog meer 
gaan toeleggen op de werving van giften.  Het kostenpatroon bij de Voedselbank is vrij 
constant. 
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Toelichting op de balans: 

De Activa  staan vermeld tegen historische aanschafprijs minus de afschrijvingen ( 
boekwaarde ).   
De continuïteitsreserve is gedaald met € 3.009 vanwege een negatief resultaat in 2019. 
De continuïteitsreserve bedraagt per einde 2019 € 81.884,-. 

Toelichting op de exploitatierekening: 

Kosten en opbrengsten hebben slechts betrekking op het boekjaar 2019. 

Verwachting 2020: 

Voor 2020 is een begroting opgesteld die een negatief resultaat van € 8.530 laat zien. 
Dit resultaat is inclusief de maximale subsidie van de Gemeente Zwolle van € 20.000,-. 

Daarnaast is en blijft het heel lastig om de opbrengsten te begroten i.v.m. de afhankelijkheid 
van de verschillende giftgevers. 

Op het moment van het samenstellen van het jaarverslag 2019 is ook ons land zeer hard 
getroffen door het Coronavirus. Wat de financiële impact op de Voedselbank Zwolle daarvan 
zal zijn voor de toekomst is zeer ongewis.  

6. Vooruitzichten  
Waar de Voedselbank Zwolle e.o. de komende jaren 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.  
 
Het bestuur heeft ook in 2019 geconstateerd dat de vrijwilligers met grote 
verantwoordelijkheidszin, met nauwgezetheid en creativiteit hun taken hebben uitgevoerd. 
Dit geldt 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. 


