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1 Inleiding. 
 
De Voedselbank Zwolle e.o. geeft inmiddels sinds 2006 onafgebroken elke week 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. 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.  
In Zwolle waren in 2020 ca. 6300 huishoudens die in jaarinkomen hebben van maximaal 110% van 
het sociale minimum. 
Voedselbank Zwolle e.o. helpt een deel van deze huishoudens door ze tijdelijk te voorzien van 
voedselpakketten.  
 
Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank 
samen met bedrijven, instellingen, overheden, kerken, scholen en particulieren. Door deze 
samenwerking zorgt de voedselbank ervoor dat armoede zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, 
overschotten nuttig worden besteed en het milieu minder wordt belast. De Voedselbank Zwolle e.o.  
is een non-profit organisatie die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers.  
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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 niet zoveel kunnen doen. Het kwijtraken van werk is bijvoorbeeld 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 Vereniging 
Nederlandse Voedselbanken 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.  
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 2020 zijn in totaal 8895 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 2020 is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Totalen Zwolle Dalfsen Nieuwl. Subtotaal 
Blauw 3480 213 361 4054 
Groen 1944 77 211 2232 
Zwart 1568 66 172 1806 
Geel 710 39 54 803 

 7702 395 798 8895 
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Het aantal klanten is over het jaar 2020 toegenomen met ca. 13 %. 
In onderstaande staafdiagram is het verloop over het jaar 2020 per categorie weergegeven.  
 

 
 
 
Het komt 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 een aantal 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. Toch is de afhaaldiscipline vrij behoorlijk te noemen. 
 
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.  
 
Het gebouw aan de George Stephensonstraat 30 wordt gehuurd, de plannen zijn besproken en 
uitgewerkt om vanaf 01-01-2021 via een andere constructie dit te gaan doen, zodanig dat de relatie 
met de gemeente vastgelegd wordt in een vast subsidiecontract. Op deze manier is er meer 
zekerheid voor de lange termijn. 
Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een grotere koelcel, naast de al aanwezige koel- en vriescel. De 
Voedselbank Zwolle is zo voorbereid op de verwachte groei. 
 
De ruimte wordt efficiënter benut door de non food artikelen af te stoten. 
Er is een speciale kleding uitdeel geweest en de resterende voorraad is over andere non profit 
organisaties in Zwolle verdeeld.  
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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 kunnen zijn van de voedselbank zijn bepaald door de algemene 
ledenvergadering van de VNV. 
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 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. Daarnaast ontvangen wij 
geldelijke donaties, gelabeld om voedsel te kopen. 
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 is producten te moeten kopen als die niet in het pakket zitten.  
 
De Voedselbank besteedt alle donaties, giften en goederen volledig aan de klanten. Vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Chauffeurs, mensen betrokken bij uitgifte, bestuursleden 
doen hun werk geheel vrijwillig. 
Er is een getrainde BHV , een deel van de vrijwilligers is ook betrokken bij voorlichting en 
rondleidingen. Een AED is in het najaar aangeboden en dankbaar aangenomen. 
De voedselveiligheid wordt nauwlettend gevolgd en gehandhaafd. Dit is beschreven in een handboek 
Voedselveiligheid, die aan de medewerkers is verstrekt. 
Vanwege de Covid 19 uitbraak en maatregelen daaromtrent zijn er weinig tot geen voorlichtingen, 
rondleidingen en stages mogelijk geweest. 
Ook zijn de uitgiftes aangepast aan de geldende voorschriften en worden er regelmatig mondkapjes 
aan de klanten uitgedeeld. 
Het bestuur heeft vanwege de coronacrisis slechts 5 keer vergaderd in 2020. Het bestuur bestaat uit:  
Fenny Ensing, voorzitter. Jur Oosterhout, secretaris, Remco van der Weide, penningmeester, 
Hanneke Lock, intake, Wout Oldhoff, fondswerving en digitale communicatie, Dikkie van Gijssel, PR 
en voorlichting. 
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5 Financiën 
 
 
Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als het startjaar van de wereldwijde uitbraak van de pandemie 
Corona. In maart 2020 begon de grote onzekerheid qua gezondheid maar ook inzake de ontwikkeling 
van de economie. Wat voor gevolgen zou het gaan hebben voor de Voedselbank? Zouden we meer 
klanten krijgen en kunnen we dat financieel opvangen ? Eind Q1 2020 was dit al snel duidelijk. Vanuit 
alle kanten kwam er grootschalige steun.  
 
Vanuit de kerken in Zwolle e.o. kwam er meer als het dubbele aan ondersteuning binnen, vergeleken 
met de opbrengsten in 2019. Het bedrijfsleven gaf meer als vier keer zo veel. 
Particuliere giften werden zelfs vervijfvoudigd. Geweldig, dank daarvoor! 
 
Het overgrote deel van de giften is gelabeld voor de aankoop van voedsel en zal ook zo aangewend 
gaan worden. In de voorgaande jaren kreeg de Voedselbank bijna al haar voedsel. Helaas gaan 
supermarkten steeds meer over tot kortingsacties richting hun klanten waardoor er minder voedsel 
overblijft voor de Voedselbank waardoor we genoodzaakt zijn tot zelf kopen van voedsel. 
2020 was ook het jaar waarin het voor de Voedselbank duidelijk werd dat de locatie aan de George 
Stephensonstraat blijvend als uitgiftepunt gebruikt kan gaan worden. De gemeente Zwolle die al 
jaarlijks ondersteunde heeft de locatie aan de George Stephensonstraat aangekocht. De Voedselbank 
gaat deze locatie nu huren van de gemeente Zwolle en krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente.  
 
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. 
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Verlies / winst rekening 
 
 

Balans 
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5.1 Resultaat over 2020 en verwachtingen 2021. 
Het resultaat 2020 is uitgekomen op een positief resultaat van € 113.745.  In 2019 was dit nog een 
verlies van € 3.010. 
Door de massaal ontvangen giften vanuit het bedrijfsleven, kerken en particulieren  en subsidie van 
de gemeente van € 20.000 is dit geweldige resultaat gerealiseerd. Het positieve resultaat wordt 
toegevoegd aan de reserves. De reserves zullen gebruikt gaan worden voor toekomstige 
investeringen en om de aankoop van voedsel te kunnen bekostigen. De giften hebben helaas geen 
vast karakter en daarom is het fijn om te weten dat er in tijden dat er minder geld binnenkomt, er 
dan ruimte is om het voedsel te kunnen blijven kopen. 
De kostprijs grond- & hulpstoffen is € 24.000 toegenomen. Dit betreft de extra aankoop van voedsel. 
De overige bedrijfskosten zijn met € 7.000 gestegen hetgeen voor het grootste gedeelte veroorzaakt 
wordt door de gestegen vervoerskosten. 
 

5.2 Toelichting op de balans. 
De Activa staan vermeld tegen historische aanschafprijs minus de afschrijvingen ( boekwaarde ). De 
reserve is gestegen met € 113.745 vanwege het positieve resultaat in 2020. De reserve bedraagt per 
eind 2020 € 195.629.  De liquide middelen bedragen € 183.077 positief. 
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5.3 Verwachtingen 2021. 
 
Voor het jaar 2021 heeft de Voedselbank een begroting gemaakt met een resultaat van - € 7.000. 
Voor de tekorten zullen de reserves aangesproken gaan worden. Het jaar 2021 wordt hopelijk het 
jaar waarin we het Coronavirus onder controle krijgen en langzaam weer kunnen overgaan naar het 
normale leven. De economische malaise is nu al gaande maar zal zich verder gaan uitbreiden met een 
naar verwachting toenemende klantenstroom. 
 

6 Komende activiteiten. 
 

Voedselbank Zwolle e.o. zal het komende jaar, zo gauw als is toegestaan, de PR en 
voorlichtingsactiviteiten hervatten. 
Ook zijn er werkgroepen gevormd die de logistiek en groei in kaart brengen en, waar nodig, 
aanpassingen, verbeteringen voorstellen. 
Dit is mogelijk dank zij de enorme betrokkenheid van de vrijwilligers. 
Er is, ondanks de economische ontwikkeling, geen grote groei van klanten.  
Er wordt rekening gehouden met een na-ijl effect, waardoor dit in 2021 mogelijk geacht wordt. De 
Voedselbank Zwolle e.o. wil daarop anticiperen. 
 
De relatie met de inwoners van Zwolle, de kerken, bedrijven, onderwijs en gemeente zal blijvend 
worden onderhouden. 
Zonder de betrokken en enorme steun zou de Voedselbank immers niet kunnen functioneren. 
Bestuur en medewerkers worden telkens verrast met giften, bijdragen in natura, acties die gehouden 
worden. 
We zijn ieder dankbaar daarvoor en hopen dat dit structureel zal zijn. 
Een vast evenement is Kerst Zwolle. De afgelopen jaren heeft zij gebruik gemaakt van de locatie en 
Voedselbank Zwolle hoopt op voortzetting. 
Tot slot ziet het bestuur een enorme betrokkenheid bij haar vrijwilligers, ondanks de maatregelen 
heeft zij elke vrijdag een uitgifte kunnen realiseren. Dit is te danken aan de inzet, op meerdere dagen 
per week, ondanks de aanpassing vanwege de voorschriften, zoals de 1 ½ meter en mondkapjes 
verplichting.  


