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Onze Missie 

De Stichting Voedselbank Hart van Drenthe levert een bijdrage aan de vermindering van 

(verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland, voor zover dat betrekking 

heeft op de inwoners van het werkgebied van de Stichting binnen de gemeente Aa en 

Hunze, de gemeente Assen, de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Tynaarlo.  

 

 

 

Dit zeggen onze klanten: 

“De Voedselbank maakte me een beetje gelukkig”.  

‘Het werk van de Voedselbank is onbetaalbaar”.  

“Ik wilde gewoon mijn drie opgroeiende kinderen iedere avond een warm potje geven”.  



Voorwoord voorzitter 

Op 1 april 2021 heb ik, Wim Oosting, het voorzittersstokje overgenomen van Valery Hoogendoorn.  

Valery die een dikke vier jaar met verve voorzitter is geweest in een niet al te florissante (financiële) 

periode. Valery, jij en de vele vrijwilligers hebben de Voedselbank Hart van Drenthe er door gesleept 

en daarvoor wil ik jullie allen bedanken. 

Nieuwe voorzitter 

Als nieuwe voorzitter hierbij een korte introductie van mijn persoon: 

Mijn naam is Wim Oosting en ben 66 jaar, getrouwd, 3 dochters en twee kleinkinderen. Ik kom uit 

het bedrijfsleven en heb het voorzitterschap met plezier aanvaard. 

Waarom de Voedselbank? 

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat er mensen in Nederland zijn, die niet alleen moeite hebben 

om de eindjes aan elkaar te knopen, maar bij wie zelfs het kopen van voedsel en kleding nauwelijks 

mogelijk is. Lege voorraadkasten zijn het gevolg en het is jammer genoeg geen uitzondering dat 

kinderen zonder ontbijt naar school moeten. 

Dit druist volledig tegen mijn gevoel in: Dat moet anders! Vandaar dat ik als vrijwilliger een steentje 

wil bijdragen, samen met alle vrijwilligers. 

Samenwerking / sponsoring 

Er zijn veel initiatieven die het de Voedselbank mogelijk maakt om het werk te doen. Voor alle 

duidelijkheid: Iedereen die werkt voor de voedselbank is vrijwilliger en doneert op deze manier 

zijn/haar tijd. Prachtig dat ze dat doen. En dat geldt voor iedereen, van chauffeur tot coördinator en 

van sorteerder tot bestuur! Daarnaast zijn er vele donaties in financiële zin of in goederen van o.a. 

gemeenten, Lions, GKB, Jarige Job en kerken. Maar ook particuliere initiatieven zoals schenkingen, 

legaten, inzamelingen van lege flessen, acties op scholen. 

 

Verwachte groei aantal afnemers 

We leven in een rare tijd. Lijkt het erop dat we Corona onder de knie hebben, is er een oorlog aan de 

gang met veel vluchtelingen. De energieprijzen en het algemene prijspeil stijgen explosief. De 

armoede schiet hierdoor eveneens omhoog. Dat betekent dat de groei in aantal afnemers navenant 

zal stijgen. Er wordt nu al gesproken over een toename van meer dan 100%. Dat zal betekenen dat er 

vaker een beroep zal worden gedaan op de Voedselbank met alle gevolgen van dien. Kunnen we 

deze gezinnen van voldoende voedsel voorzien, kunnen we dat financieel aan, hebben we voldoende 

vrijwilligers? Vragen waar we ons op moeten voorbereiden. 

Onder de radar 

De drempel om bij de Voedselbank aan te kloppen voor hulp is hoog. Te veel gezinnen zetten deze 

stap niet. Durven ze niet, schamen ze zich? Wat voor reden er ook achter zit, de drempel zou niet zo 

hoog mogen liggen. We realiseren ons dat de drempel omlaag moet en we hebben daarom een 

aantal maatregelen genomen. Onder andere is de toelatingsnorm verlaagd.  

De vrijwilligers van de Voedselbank zijn gedreven mensen en iedereen is van harte welkom bij de 

Voedselbank zonder vooroordelen en we zullen helpen waar we kunnen met een steuntje in de rug. 

Gezond eten 

Ieder gezin is het erover eens, je moet wel gezond eten. Dus iedere dag een stuk fruit, groente (ja, 

ook spruiten) en zuivel. Voor de meeste mensen normaal. 

Maar niet voor onze afnemers. 

Toch zijn dit de producten waar de Voedselbank moeilijk aan kan komen en dus hebben we een 



chronisch tekort aan verse producten en zuivel. We proberen zo veel mogelijke leveranciers te 

vinden die deze gezonde producten kunnen leveren 

Conclusie 

We gaan een spannende tijd tegemoet met veel uitdagingen. 

Met meer dan 160 vrijwilligers zullen we er alles aan doen om alle afnemers zo optimaal mogelijk te 

voorzien van voedsel. 

Wim Oosting 

Voorzitter Voedselbank Hart van Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voedselbank Hart van Drenthe – algemene reflectie 2021   

2021 werd voor de voedselbank Hart van Drenthe gedomineerd door de wereldwijde 

Corona uitbraak en de verhuizing van de voedselbank Hart van Drenthe, locatie Assen 

Verhuizing 

 Uitgiftepunt Assen is verhuisd naar een nieuwe locatie. Voor de kosten van de 

verhuizing zijn fondsen geworven.  

 Voor uitgiftepunt Midden-Drenthe zijn we gestart met het zoeken naar een nieuwe 

locatie. 

 2021 is een bijzonder jaar geweest voor Voedselbank Hart van Drenthe. De in 

2020 ingezette verbetering van de financiële situatie zette zich in 2021.  
 

Corona 

 Vanaf het eerste kwartaal 2020 is ook onze Voedselbank geconfronteerd met de 

coronacrisis. Mede naar aanleiding van landelijke adviezen heeft het bestuur 

besloten alle 70+ niet als vrijwilliger in te zetten omdat het risico voor besmetting 

te groot was. Later in het jaar kwam er meer duidelijkheid rondom het virus en 

kon men terugkeren. Een aantal vrijwilligers heeft besloten niet meer terug te 

komen omdat men toch te bang was besmet te raken of dat de gezondheid dit 

niet toeliet. 

 Voedselbank Nederland heeft een calamiteitenfonds opgericht. Extra gemaakte 

kosten ontstaan vanuit de coronaproblematiek konden ingediend worden. Ook 

onze Voedselbank heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 Binnen alle uitgiftepunten is veel aandacht besteed aan “coronaproof” te werken 

en verantwoord de uitgifte te verzorgen. 

 Vanuit diverse organisaties zoals Gemeenten, Brandweer, Rode Kruis, Fondsen 

zijn o.a. desinfectiemateriaal en mondkapjes kosteloos verstrekt. 

 Via de Facebookpagina werden de acties zoveel als mogelijk en met toestemming 

gepubliceerd. 

 

Algemeen 

 Audit Voedselveiligheid. Op 3 december 2020 is een audit uitgevoerd bij de 

uitgiftelocaties Assen, Zuidlaren en Gasselternijveen met als resultaat 7,2. Een 

buitengewoon goed resultaat wat alles zegt over de inzet en motivatie van de 

coördinatoren en vrijwilligers!!  

 Samenwerking met externe partijen: Met veel externe partijen is op een prettige 

wijze samengewerkt zoals: Gemeenten, Lions, GKB, Jarige Job en Kerken.  
 

Aantallen  

 

Uitgiftepunt Aantal 
Huishoudens 

aantal 
Personen 

Kinderen 
< 18 

Kinderen 
>= 18 

Assen 237 615 259 44 

Beilen / Smilde 33 71 28 3 

Gieten / Gasselternijveen 56 110 44 2 

Zuidlaren 37 108 42 14 

Totaal 363 904 373 63 

 



Uitgiftepunt 

 

Leeftijd 
aanvrager 
< 30 

Leeftijd 
aanvrager 
=> 30 < 50 

Leeftijd 
aanvrager 
=> 50 < 65 

Leeftijd 
aanvrager 
> 65 

Assen 32 134 49 22 

Beilen / Smilde 2 14 8 9 

Gieten / Gasselternijveen 11 24 11 10 

Zuidlaren 2 16 10 9 

Totaal 47 188 78 50 

 

Gemeente Assen 

 

 

 

Om een jaarverslag te kunnen maken  

heb je info nodig. en dat begint zo   

=== > 

 

 
 

Voor Voedselbank Nederland is de Stichting Voedselbank “Hart van Drenthe” de 

feitelijke voedselbank met daarin afzonderlijke uitgiftepunten in Gieten, Gasselternijveen, 

Zuidlaren, Beilen, Smilde en Assen.  

Omdat Gieten, Beilen en Assen elk afzonderlijk de grote verzamelpunten zijn voor de 

aanvoer van goederen voor de voedselpakketten, voelt het voor Gieten, Beilen en Assen 

als zijnde de voedselbank. Net als Smilde, Zuidlaren en Gasselternijveen zijn echter ook 

Gieten, Beilen en Assen “gewoon ”allemaal uitgiftepunten.  

Van al deze uitgiftepunten is Assen verreweg de grootste; 

zowel in aantal afnemers en vrijwilligers als in de totale oppervlakte en gebouwgrootte. 

Op dit moment ten tijde van dit schrijven zijn 229 gezinnen afhankelijk van de 

voedselbank, waarbij er sprake is van 546 personen. Zij worden in Assen geholpen door 

47 vrijwilligers. 

 

          
 

Uitgiftepunt Assen . . .  

 

de locatie 



In het 4e kwartaal van 2020 is een huurovereenkomst met de verhuurder, 

Caravancentrum “Peelo”  ondertekend voor de nieuwe locatie aan de Zeilmakerstraat 

10a. In het voortraject hebben het bestuur van de Voedselbank en de gemeente op een 

plezierige en positieve wijze samengewerkt. De nieuwe locatie aan de Zeilmakerstraat 

wordt door zowel de vrijwilligers als de afnemers van de voedselbank ervaren als een 

toplocatie. Wij kijken hierbij ook met veel plezier en waardering terug op de intensieve 

samenwerking met de gemeente Assen, die deze verhuizing mede heeft mogelijk 

gemaakt. Het uitgeven van voedselpakketten is, ondanks de Coronacrisis, mogelijk 

gebleven dankzij diezelfde samenwerking met de gemeente en iWerk en ook met de 

vrijwilligersorganisatie Vaart Welzijn. De opening van de voedselbank op de nieuwe locatie 

was op 29 september 2020. 

 

De Corona dwong,  net als bij andere instellingen en bedrijven, ook de voedselbank om 

enige aanpassingen te doen in de manier waarop elke afnemer zijn voedselpakket kan 

samenstellen. Door het hanteren van een roulatiesysteem, het verplicht dragen van 

mondkapjes, de anderhalve meter afstand, in combinatie met het toelaten van maximaal 

6 volwassen afnemers tegelijk kon de voedselbank de door het RIVM aangegeven 

veiligheid ten aanzien van besmettingsgevaar blijven aanbieden. 

 

De nieuw verkregen ruimte verschilt enorm in grootte en oppervlakte ten opzichte van 

de vorige locatie aan de Brunelstraat. 

 
Door de grote ruimte op te delen in meerdere delen met behulp van nieuw aangebrachte 

tussenwanden, is er een voedselbank ontstaan, met een ruime aanrij-gelegenheid voor 

de Voedselbankbus en andere leveranciers aan de achterkant van de voedselbank, 

waarbij direct de goederen gelost kunnen worden via 2 ruim openslaande deuren in een 

groot Magazijn met voldoende stellingen en opslagmogelijkheden. 

Zowel aan de voorkant als aan de achterkant is er heel veel ruimte voor 

parkeergelegenheid. 

In het Magazijn is ook voldoende ruimte voor een grote Koelcel en een grote Vriescel. Deze 

zijn beide noodzakelijk om de voedselveiligheid te garanderen. Er is voldoende ruimte in de 

Koelcel om groenten, fruit en zuivel, dat aangevoerd wordt, tijdelijk op te slaan.  

De temperatuur in de Koelcel is gemiddeld 2 tot 4 °C.  
Aangevoerde diepvriesproducten vanuit de verschillende leveranciers, in koelboxen 

vervoerd, gaan direct weer in de Vriescel, waardoor ook deze producten niet aan bederf 

onderhevig zijn. de temperatuur in de vriezer is gemiddeld -21 °C  (C    (bij -18 °C of 

kouder kunnen al helemaal geen bacteriën groeien) 

In de voorste helft van de VB bevindt zich de uitgifteruimte. Hier staan ook grote vrieskisten 



en koelvitrines. Er zijn meerdere ingangen, zodat er één looproute en roulatiesysteem is. Via 

de zijingang komen de afnemers naar binnen in ‘n kleine ontvangst-entree, men meldt zich 

voorbij de entree aan bij een balie waarmee de aankomstregistratie voltooid is.Na het 

aanvullen van ’t eigen pakket gaat men door de voordeur uiteindelijk met volle tassen weer 

naar buiten.  

 
 

Vervolgens kan met het verzamelen van het eigen voedselpakket begonnen worden door 

met ‘n serveerwagen het Basispakket te ontvangen. Afhankelijk van de gezinsgrootte 

ontvangt de afnemer wel dezelfde producten, maar van sommige producten meer, 

afhankelijk van die gezinsgrootte. Na het ontvangen van het Basispakket kan elke 

afnemer langs de verschillende aanreiktafels lopen, waarbij hen door vrijwilligers diverse 

aanvullingen worden aangeboden, waarbij, afhankelijk van het aanbod gekozen kan 

worden uit diverse soorten brood (veelal vers brood), groenten & fruit, zuivelproducten, 

rund-of varkensvlees, maar men kan ook kiezen voor  vis-kip-of vegetarische producten. 

 
 

Het zijn met name de veelheid aan ramen, waardoor er meer dan voldoende licht naar 

binnen komt, maar ook de grote vrieskisten en koelvitrines, in combinatie met de ruime 



opzet, die beeldbepalend zijn geworden voor deze uitgifteruimte. Bovendien is er door 

openslaande ramen een goede ventilatie mogelijk. 

Vervolgens heeft elke afnemer de gelegenheid en de ruimte om de verzamelde producten 

rustig en met voldoende afstand onderling in eigen boodschappentassen te doen: hiervoor 

staan 6 inpaktafels tegen het raam aan,  waarna ieder via de deur aan de voorkant de 

uitgifteruimte weer verlaat. 

Door de grote hoeveelheid gezinnen, waarbij er steeds 1 gezinslid  de voedselbank bezoekt, 

hebben we gekozen voor 3 uitgiftemomenten:  

- Op de dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur  

- Op de dinsdagavond van 18:30-19:30 uur  

- Op de donderdagmiddag van 15:30-16.50 uur 

 

Elke week is het afwachten wat er 

aangeboden en aangevoerd gaat 

worden: welke groenten, fruit en 

zuivel, maar ook welk vlees-vis-kip  

of vegetarisch. Het is echter niet 

alleen de vraag welke, maar vooral 

ook hoeveel. Komt er voldoende 

binnen voor alle afnemers die 

aangesloten zijn bij dit uitgiftepunt? 

Bij de lang houdbare producten geldt 

die vraag voorlopig gelukkig nog 

niet. 
 

In de stellingen in het Magazijn staan er nu nog voldoende dozen met daarin de langer 

houdbare producten: af en toe wordt dit aangevuld vanuit supermarkten uit de omgeving en 

landelijk vanuit het Distributiecentrum te Meppel. Maar er gaat steeds wel weer iets van af. 

Heel langzaam slinkt deze tussenvoorraad. 
 

De afnemers 

Stichting Voedselbank “Hart van Drenthe” verstrekt verkregen voedsel gratis aan 

mensen in de drie aangesloten Gemeenten, die het tijdelijk zelf niet redden. We doen 

dat uitsluitend met vrijwilligers. Als iemand niet genoeg geld heeft om van te leven, kan 

hij of zij als nieuwe afnemer terechtkomen bij de voedselbank doordat dit werd 

aangevraagd en/of aangemeld via maatschappelijk werk, Werkplein Drentsche Aa, de 

Gemeentelijke Kredietbank, bewindvoerders, of het Leger des Heils. Mensen die het niet 

breed genoeg hebben kunnen echter ook door zelf te bellen met de voedselbank of zich 

aanmelden via de website. 

Er zijn steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. De vraag naar 

voedselpakketten is groot. En wij zijn voor het maken van de pakketten afhankelijk van 
wat anderen bij ons aanleveren. 



Of men in aanmerking komt voor een 

voedselpakket, hangt af van hoeveel 

beschikbaar te besteden bedrag men 

nog heeft.  

 

Dit is het geld dat maandelijks 

overblijft als je van de inkomsten de 

vaste lasten aftrekt. Hoeveel het 

bedrag mag zijn, is afhankelijk van de 

gezinssamenstelling en dat gedeelte 

van de vaste lasten waarop eenvoudig 

bezuinigd had kunnen worden.  

 

Een voedselpakket is een tijdelijke 

aanvulling; een steuntje in de rug 

voor mensen met financiële 

problemen. Het is dus nadrukkelijk 

niet bedoeld als extraatje voor 

mensen die het weliswaar ‘niet al te 

breed hebben’, maar het nog wel 
kunnen redden. 

Voedselbank normen 2022 (zonder 

reserveringen zoals eigen risico, 

schoonmaak, persoonlijke verzorging 
& vervoerskosten): 

Norm bedrag per maand  

€ 150,- als Basisbedrag  

€ 100,-   Per gezinslid 
 

 

Net als in voorgaande jaren is een sterk schommelende wisseling van gezinnen, 

gezinsgrootte en aantallen personen zichtbaar. In januari 2021 stonden 230 gezinnen 

ingeschreven en was dit aantal in december afgenomen met 9 gezinnen.(naar 221 

gezinnen)  Als men echter kijkt naar de aantallen personen is dit echter met bijna 100 

monden afgenomen. (van 594 naar 498 mensen) Een groot deel van deze daling mag 

men toeschrijven aan de angst om Corna te krijgen. Mensen durfden amper de straat op, 

en er waren in 2021 veel afnemers die zich hebben afgemeld. Een toename van 1- of 2 

persoonshuishoudens wordt wel steeds meer zichtbaar. Deze trend blijft doorgaan. 

We merken ook dat de afnemers die zich in 2020 hadden afgemeld, nu in 2022 

geleidelijk weer terug komen. 

 



 



Ten tijde van dit schrijven weten we ondertussen nu al dat er, mede door sterk stijgende 

energieprijzen, maar ook door stijgende grondstofprijzen (mede veroorzaakt door de 

oorlog in Oekraïne) en de naweeën van de coronacrisis de aantallen gezinnen en 

personen in 2022 weer een sterk stijgende lijn laten zien.  

 

De combinatie van een nu gestaag stijgend aantal afnemers, in combinatie met een 

verminderde aanvoer van levensmiddelen baart zorgen voor de toekomst. Het is helaas 

al merkbaar dat er minder aangeboden wordt door de supermarkten. Ook de 

supermarkten proberen het hoofd boven water te houden door artikelen, die tegen de 

houdbaarheidsdatum aanlopen, nu te verkopen tegen “dumpprijzen”. De laatste tijd zien 

klanten bij de supermarkten bij de ingang van de winkels grote bakken staan, waarin de 

dagelijkse aanbiedingen uitgestald liggen. Dit geldt voor zowel de groenten, het fruit, en 

brood. 

Ook de bakkerijen zelf geven aan dat zij door de sterk stijgende grondstofprijzen niet 



dezelfde prijzen kunnen blijven hanteren.

 



               

 
Behalve een verschuiving in gezinsgrootte is er ook een verschuiving in aantallen per 

wijk 

te zien. Het is vooral door de Corona, of liever gezegd de angst om besmet te worden 

met Corona, dat afnemers niet kwamen opdagen, en zichzelf zelfs af gingen melden. 

Mensen durfden amper nog de deur uit. 

De vrijwilligers 

Alle voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met onbetaalde professionals. 

Niemand wordt betaald; ook Staf, algemeen en dagelijks bestuur van voedselbanken 

niet. De ruim 12.000  vrijwilligers verspreid over het hele land vormen het hart van de 

voedselbanken. Met hun bijna onuitputtelijke enthousiasme zorgen zij ervoor dat de 

allerarmsten wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen.  

Voedselbank Hart van Drenthe en dan specifiek ’t uitgiftepunt Assen had in 2021 de 

beschikking over 45 vrijwilligers verdeeld in een aantal Screeners, die de screening 

(intake) van nieuwe afnemers en her -screening van de bestaande groep afnemers 

verzorgen, de Chauffeurs die de goederen ophalen vanuit het Distributiecentrum in 

Meppel en omliggende supermarkten en bakkers, maar die ook zorgen dat Beilen 

voorzien wordt van de voedselpakketten, de voorbereiders die aangeleverde goederen 

sorteren en de de basiskratten voorbereiden en de vrijwilligers die helpen bij de uitgifte. 

Zij zorgen er voor dat alle afnemers het juiste pakket krijgen met voldoende 

aanvullingen; ook zorgen zij voor de noodzakelijke rustige sfeer. Het komt voor dat 

afnemers gespannen zijn, snel overprikkeld of geïrriteerd raken. Het is dan belangrijk dat 

de vrijwilligers op de juiste manier kunnen ingrijpen. 



Om de gehele organisatie te begeleiden, aan te 

sturen en coördineren heeft elke groep een eigen 

Coördinator, Bovendien is er in het Magazijn de 
Coördinator Magazijn aanwezig. 
De Algemene Coördinator is regelmatig aanwezig 

voor overleg, assistentie en raad en daad naar 

bovengenoemde Coördinatoren toe. De Algemene 
Coördinator, Reitse Heerze, heeft medio 2021 
aangegeven om na ruim 5 jaar Coördinator te zijn 
geweest toch per 31 december als laatste “werkdag” te 
willen stoppen . Bij zijn afscheid hebben de vrijwilligers 
met elkaar een bloemetje en presentjes overhandigd! 
 

 

Elke voedselbank heeft de volgende 2 hoofddoelstellingen: Het bieden van directe 

voedselhulp aan de armste mensen, en het voorkomen van verspilling van goed voedsel 

Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger 

hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt overal in Nederland voor: 

op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms 

zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas. Elk jaar helpen de 

voedselbanken in het hele land duizenden kinderen aan eten. Vorig jaar maar liefst 
29.000. 

Elke Voedselbank streeft ernaar om te voldoen aan de Richtlijnen van de Schijf van Vijf. 

Daarbij zijn we wel afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen, omdat wij geen voedsel 

inkopen maar voedselverspilling tegen gaan. Het wordt geschonken.  

We krijgen voedsel van supermarkten en bakkers, via het Distributiecentrum in Meppel,  

waar het wordt aangeleverd vanuit heel Nederland door de grote supermarktconcerns en 

overige leveranciers. We vinden het belangrijk dat onze klanten een gezond en 
gevarieerd pakket krijgen.  

Iedere klant die financieel getoetst is en die aan de voedselbank normen & criteria 

voldoen, ontvangt een voedselpakket. Dit pakket bevat diverse levensmiddelen. Denk 

bijvoorbeeld aan drinken, pasta, een pot of blik groente en vlees. Daarnaast krijgen 

klanten extra (verse) artikelen zoals brood, groenten en gewone kruidenierswaren. 

Hoeveel iemand daarvan krijgt, is afhankelijk van de gezinsgrootte. Een gezin dat 

bestaat uit 2 volwassenen krijgt minder artikelen dan een gezin met 2 volwassenen en 7 

kinderen. Soms zijn er niet genoeg verse producten voor iedereen. Wij bepalen dan wie 

deze producten krijgt. Meestal zijn dit gezinnen met kleine kinderen. Bij het samenstellen 

van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en 
het aantal kinderen. 

Voedselveiligheid 

Sommige producten die de afnemer ontvangt kunnen over de houdbaarheidsdatum (THT) 

zijn, deze kan men nog wel eten na de datum die op de verpakking staat. Men dient het 

product nog wel voor de consumptie te controleren. Heel simpel: kijken, ruiken en 

proeven. Na afgifte kunnen zowel de voedselbank als de fabrikant/ leverancier niet meer 

aansprakelijk worden gesteld voor het product. Klanten van de voedselbank moeten erop 

kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden, 

gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal 

voor de Voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76. Door 

deze info te verstrekken, hopen we de bestaande onduidelijkheid (en onwetendheid) over 

de THT weg te nemen. Op de publicatieborden hangen alle vereiste infobladen die de 



afnemer ( ook in meerdere talen) kan lezen. Bij vragen kan altijd een vrijwilliger om 

advies gevraagd worden. 

THT staat voor ‘ten minste houdbaar tot’. Zo’n datum staat op voedingsmiddelen die niet 

snel bederven. Na deze datum kan de kwaliteit, zoals smaak, geur of kleur van het 

product, achteruit gaan. Je kunt het vaak zonder gevaar eten. De fabrikant garandeert 

tot de THT datum een smaakvol en veilig product. 

Producten waarvan de THT is verstreken, mogen volgens de wet worden verkocht. Als dit 

gebeurt, is dit op verantwoordelijkheid van de verkoper. Dus je hoeft eten en drinken na 

het verstrijken van de THT datum dus niet weg te gooien. Daarmee voorkom je ook 

voedselverspilling. 

TGT staat voor ‘te gebruiken tot’. Deze datum staat op voedingsmiddelen die je maar 

kort kunt bewaren, zoals vlees, vis, voorgesneden groenten, koel verse maaltijden of 

verse vruchtensappen. Deze datum is de laatste dag waarop je het product nog veilig 

kunt gebruiken. Na deze datum kunnen er namelijk ziekteverwekkers, zoals bacteriën 

gaan groeien. Deze kun je vaak niet zien, ruiken of proeven, maar je kunt er wel ziek 

van worden. Na de TGT-datum moet je het product dus weggooien, tenzij je deze 
producten invriest. 

Bij de TGT datum moet een bewaarinstructie op de verpakking staan. Zet deze producten 

altijd zo snel mogelijk in de koelkast! Producten met een verlopen TGT datum mogen niet 

meer worden verkocht of weggegeven ! 

 

Uitgangspunt van de voedselbank bij het verstrekken van een voedselpakket is het 

uitreiken van 3 “warme” maaltijden als aanvulling op de voeding die de klant koopt.  

 

ter vergelijk:  

in onderstaande tabel de normen van het Voedingscentrum  voor een gezond 

voedselpakket: 

Voeding voor een volwassen man Voeding voor een volwassen vrouw 
- 250 gram groente 

 
- 250 gram groente 

 

- Fruit 2 porties (= 200gram) 
 

- Fruit 2 porties (= 200gram) 

 

- 6-8 bruine/volkoren boterhammen 
 

- 4-5 bruine/volkoren boterhammen 

 

- 4-5 opscheplepels volkoren 

graanproducten 
 

- 4-5 opscheplepels volkoren graanproducten 

 

- Of 4-5 aardappelen  
(  =70 gram per aardappel 
  of 50 gram voor een opscheplepel) 
 

- Of 4-5 aardappelen  
(  =70 gram per aardappel 
  of 50 gram voor een opscheplepel) 

 

- 1 portie vis/peulvruchten/vlees 
(1 portie = 100 gram) 
 

- 1 portie vis/peulvruchten/vlees 
(1 portie = 100 gram) 

 

- 25 gram ongezouten noten 

 
- 25 gram ongezouten noten 

 

- 2-3 porties zuivel ( = 300-450 gram) 
 

- 2-3 porties zuivel ( = 300-450 gram) 

 

- 40 gram kaas 

 
- 40 gram kaas 

 

- 65 gram smeer-en bereidingsvetten 
 

- 40 gram smeer-en bereidingsvetten 

 

- 1½ tot 2 liter vocht - 1½ tot 2 liter vocht 



 

 

 

Om de Voedselveiligheid te garanderen 

wordt de voedselbank onverwachts 

gecontroleerd op de richtlijnen voor 

hygiënisch werken, het opslaan, het 

schoonmaken en schoon houden, het 

registreren van de temperaturen van de 

levensmiddelen in de verschillende 

diepvrieskisten en diepvriescel., en het 

uitgeven van voedsel. Op 30 november 

2021 is er een onaangekondigde inspectie 

geweest waarbij de vrijwilligers van ons 

Uitgiftepunt met een score van 7,6 op de  

 

audit laten zien dat zij weten hoe zij veilig met voedsel om moeten gaan. Wij 

behouden voor de komende periode het Groencertificaat. We zijn als bestuur met 

elkaar ontzettend trots op onze vrijwilligers dat (zeker in deze buitengewone 

omstandigheden!)  waarbij ook dit jaar dit mooie resultaat is behaald. 

Jarige Job 

 

Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland officieel samen met Stichting Jarige Job. 

Daardoor ontvangen kinderen van de voedselbank op hun verjaardag een doos vol 

verrassingen.  

De stichting Jarige Job maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van vier t/m twaalf 

jaar, die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar geen geld voor is. De ouders 

staan ingeschreven bij de Voedselbank en weten vaak al niet hoe ze de maand door 



moeten komen. Het gaat in Nederland om tienduizenden kinderen.  

 

Cijfers geven aan dat één op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede. 

Doordat kinderen opgroeien in armoede komen ze vaak in een sociaal isolement terecht. 

Ze kunnen bijvoorbeeld niet sporten of naar muziekles. Doordat ze zelf geen verjaardag 

kunnen vieren, worden ze ook niet uitgenodigd door klasgenoten. Stichting Jarige Job 

zorgt ervoor dat de ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd, in de week 

voorafgaand aan hun verjaardag, een doos krijgen met daarin de volgende inhoud: een 

cadeau dat ouders aan hun kinderen kunnen geven, een kleiner cadeau dat de broertjes 

en/ of zusjes kunnen geven aan de jarige, een traktatie voor de hele klas en de 

leerkrachten, slingers, ballonnen, spullen om een taart mee te maken, een fles ranja en 

nog wat snoepgoed/chips, zodat er ook een klein feestje kan worden gegeven. De 

kinderen hoeven niet te weten dat de spullen niet door hun ouders zijn gekocht. 

ontvangen als bijdrage voor gemaakte kosten. 

Vanuit onze eigen database krijgt Stichting Jarige Job de vereiste gegevens om elk kind 

dat aangesloten is bij onze voedselbank op tijd te voorzien van dit Jarige Job-pakket. 

Veel groepen (zoals scholen, kerken, particulieren, Lions, horeca) hebben diverse acties 

gevoerd waardoor in dit verslagjaar extra aanvoer van producten ontstond. Ook worden 

er spontaan door particulieren, bedrijven en instellingen aangekochte of overgebleven 

producten aangeboden. De voedselbank is bij veel inwoners en omwonenden in de verre 

omgeving inmiddels een vast begrip geworden. Ook hierdoor was het weer mogelijk om 

onze afnemers te voorzien van voldoende producten. Winkels die door ons wekelijks 

worden bezocht zijn Dirk van der Broek, Albert Heijn aan de Bremstraat de Triade en 

Kloosterveen, de Aldi’s, bakkerij “De Pelikaan” en bakker Riedstra (bekend als 

d’Olderwetse Bakkerieje) 
 

Waar de Lionsclubs van Assen in de periode 

voor Kerst al jarenlang bij de supers van 

Albert Heijn en Jumbo m.m.v. de klanten 

aldaar goederen inzamelen voor de 

Voedselbank, bleef dit wegens 

veiligheidsoverwegingen i.v.m. de 

coronapandemie achterwege. Dat wil niet 

zeggen dat de Lions de Voedselbank met lege 

handen lieten staan. 

De Lionsclub Assen Drentsche Aa kon door 

sponsoring en in samenwerking met Sligro 

Assen voor de Voedselbanken Hart van 

Drenthe en Hoogeveen voor 15.000 euro aan 

noodzakelijke goederen aanschaffen, wat door 

Sligro werd opgehoogd naar een levering ter 

waarde van 17.500 euro. 

 

 
Met inachtneming van anderhalve meter afstand van elkaar 

van links naar rechts Hans de Willigen en Jeroen Campman 

van Lionsclub Assen Drentsche Aa en Reitze  Heerze, 

coördinator van de Voedselbank locatie Assen. 

Omdat de inzamelactie bij de supermarkten niet door kon gaan, werd er door de Lions ter 

elfder ure ook nog een wijnactie opgetuigd, waarvan de opbrengst van 600 euro ook aan de 

Voedselbank werd gedoneerd. Omwille van de foto bieden de mannen van de Lionsclub deze 

gulle gaven symbolisch aan d.m.v. de overhandiging van een levensmiddelenpakket.  

 



Door de Coronacrisis kon dit keer de 

Superzaterdag (die altijd in december 

gehouden wordt), dus niet doorgaan.  

11 december stond oorspronkelijk 

gepland. Tijdens zo’n Superzaterdag werd 

in samenwerking met RTVDrenthe in de 

voorgaande jaren altijd een 

inzamelingsactie gehouden bij een groot 

aantal supermarkten in Drenthe. 
 

Vrijwilligers van de Lionsclubs gaan dan flyeren. Klanten van de supermarkten kunnen 

aan de hand van een bijgevoegde lijst producten dan neerleggen in de kratten op de 

tafels. De flyeraars komen met eigen kratten en de chauffeurs van de voedselbank 

komen de ingezamelde producten ophalen en de kratten worden rechtstreeks naar de 

plaatselijke uitgiftepunten van de voedselbank gebracht. 

 

Een kop koffie is voor ruim een miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven, 

een product dat een flinke hap uit het beschikbare budget neemt. Ook voor de klanten 

van de voedselbanken is een dagelijks bakje koffie dus niet vanzelfsprekend.  

 

Daarom zamelt Lionsclubs Nederland al 10 jaar 

lang door het hele land waardepunten van 

Douwe Egberts in, om deze vervolgens te 

kunnen verzilveren tegen D.E Aroma Rood 

pakken koffie.  

De koffiefabrikant verhoogt de opbrengst altijd 

met 20%.  
 

Ondanks de Corona is de spaaractie van Douwe 

Egberts wel gewoon door blijven gaan: leden 

van de Lions-clubs hebben verzameldozen voor 

de spaarpunten verdeeld over meerdere 

supermarkten in alle gemeenten waar 

“Voedselbank Hart van Drenthe ” actief is.  
De plaatselijke bevolking in Assen en omgeving heeft weer massaal de spaarpunten 

ingeleverd. In totaal 231.628 waardepunten. Voldoende voor vele pakken koffie. 

 

 

Donateurs 



In deze jaarrapportage willen wij iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage 

aan onze stichting.  

In 2021 is de Voedselbank opnieuw op een geweldige manier gesteund door 

verenigingen, scholen, vele kerken, bedrijven, gemeente en al die particulieren die 

persoonlijk of via acties er voor hebben gezorgd dat wij onze medemens die het even wat 

moeilijker heeft kunnen ondersteunen met een voedselpakket. Vanaf deze plek willen wij 

iedereen heel erg bedanken voor hun bijdrage. En extra hulde voor de 

kerkgenootschappen binnen de Gemeente Assen: dankzij hun enorme ondersteuning 

(zowel met de wekelijkse inzamelingsacties, maar ook vooral door  

 

 

de financiële ondersteuning, kunnen wij het hoofd boven water houden en de afnemers 

blijven ondersteunen in de voedselvoorziening. 

In het jaar 2021 is er (gelukkig) gedoneerd. Donaties, die bestonden uit gekocht voedsel 

in zakken, dozen en blikken. Donaties met geld; door storting op onze bankrekening.  

Donaties door 

bezoekers, die 

spontaan een 

envelop met geld 

komen brengen. Er 

zijn bedrijven die 

geld doneren aan de 

voedselbank. Er zijn 

ook meerdere 

scholen, groot en 

klein die een donatie 

schonken. We 

kunnen natuurlijk 

niet alle scholen in 

dit Jaarverslag 

presenteren, maar 

willen toch graag 

een paar scholen 

benoemen; een 

kleine greep uit de 

collectie scholen : 
 

Zo werd er in januari 2021 een cheque gebracht van 1820,- door het Drenthe college. 

Net voor de corona-uitbraak hebben 69 kinderen van GBS de Driesprong ( groep 5, 6 

en 7) in november de gehele maand een speciale actie  gehouden: ieder kind kreeg 2 

Euro, met de opdracht daar méér van te maken . Sommige kinderen gingen een cake 

maken en deze weer verkopen, andere kinderen kochten een rol pepermunt enz. en 

gingen deze weer duurder verkopen. Ook werden er lege flessen opgehaald en 

ingeleverd voor het statiegeld. De totale opbrengst van deze maandactie was € 

2141,35 



 

 

 

 

 Gemeente Aa & Hunze 



 

 Zowel in Gieten als in Gasselternijveen is de uitgifte coronaproof gemaakt 

 Afnemers worden op afspraak ingepland waardoor de risico’s maximaal beperkt 

worden.  

 Door de nieuwe werkwijze en het lage aantal afnemers zijn er minder vrijwilligers 

nodig.  

 Gemeente Aa & Hunze heeft de Voedselbank ondersteunt ook op het gebied van 

Coronamaatregelen. Voor het uitgiftepunt in Gieten is een tent geplaatst die 

bekostigd is door de gemeente. Ook zijn mondkapjes en zelftesters verstrekt. Het 

overleg wordt als zeer plezierig ervaren en de lijntjes zijn kort.  

 Binnen de gemeente Aa & Hunze zijn diverse acties gevoerd door diverse partijen 

met als doel om geld of producten in te zamelen. Deze acties zijn onder de 

aandacht gebracht via de Facebookpagina.  

 De screeningsgesprekken zijn telefonisch gevoerd.  

 Superzaterdag 11 december 2021. De opbrengst was boven verwachting. De 

leden van de Lionsclub de Hondsrug hebben deze dag geflyerd bij de Jumbo in 

Gieten. En bij andere winkels in de gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo is geflyerd 

en ingezameld. De opbrengst was ongeveer 180 kratten!  

 Winkels die door ons wekelijks worden bezocht zijn: AH, Paterswolde, Coöp Rolde 

& Coöp Annen, Aldi Vries & Aldi Annen en Jumbo Gieten. 

 

Gemeente Tynaarlo 

 

 

 



 Team vrijwilligers 

Vanwege Covid zijn in 2020 veel oudere vrijwilligers noodgedwongen gestopt met hun 

werk voor de Voedselbank. In de loop van dat jaar zijn er regelmatig nieuwe mensen 

bijgekomen en in 2021 stond er een goed ingewerkt team van ervaren krachten, 

aangevuld met nieuwe instroom. 

Ook het afgelopen jaar is er in Zuidlaren coronaproof gewerkt. De vrijwilligers droegen 

handschoenen en mondkapjes en de voedselpakketten werden buiten uitgedeeld, in de 

overdekte fietsenstalling, waar voldoende afstand tussen de afnemers gewaarborgd kon 

worden. 

 Schommelingen in het aantal afnemers 

In de loop van het jaar nam het aantal afnemers iets af wegens verhuizing, door het 

verwerven van werk of als gevolg van screening. 

 Speciale bijdragen 

De diaconieën van de kerken in Zuidlaren hebben het mogelijk gemaakt dat er 

halverwege het jaar een pakket schoonmaak- en toiletartikelen aan de afnemers ter 

beschikking gesteld werd. De Rotary heeft elke afnemer aan het eind van het jaar blij 

gemaakt met een nieuwe stofzuiger. 

 Samenwerking met de gemeente 

De gemeente draagt financieel bij aan de Voedselbank. Het contact is altijd goed, maar 

stond vanwege Covid afgelopen jaar op een laag pitje. Wij hopen dat de gemeente zich in 

2020 actief zal inzetten om geschiktere huisvesting te vinden. De huidige uitgifte-locatie 

is klein, beschikt niet over een koelinstallatie en evenmin over een vuilcontainer. 

 Samenwerking met locale supermarkten en middenstand 

De Coop levert -evenals een aantal kleinere winkels (de bakker, de slager en een 

groenteboer)- regelmatig producten aan de Voedselbank. De chauffeurs uit Gieten 

dragen zorg voor de inzameling en de verdeling van deze spullen. 

Ook weten veel particulieren het uitgiftepunt te vinden. Zij brengen ons kleine en soms 

grote hoeveelheden levensmiddelen, en af en toe ook producten uit eigen tuin, zoals 

aardappels, uien en walnoten. 

 Speciale acties 

In december is de jaarlijkse grote inzamelingsactie bij de filialen van AH en Jumbo in de 

gemeente Tynaarlo gehouden. De actie was wederom een groot succes! 

 

Gemeente Midden-Drenthe 

 Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van de corona-epidemie. De 

uitgifte is nooit onderbroken. Er is onder strikte regels voedsel verstrekt en de 

vrijwilligers hebben geweldig gepresteerd. 

 In Beilen en in Smilde waren er voldoende vrijwilligers. 

 Het aantal afnemers is vrij constant gebleven. Mensen namen afscheid en er 

kwamen nieuwe.  

 De grote toeloop viel erg mee, minder in ieder geval dan verwacht. 

 Afgelopen jaar is er geen persoonlijk contact geweest met de burgerlijke 

gemeente. 



 De kerkelijke gemeenschappen doneerden met regelmaat geld en houdbare 

producten.  

 Bij het afscheid van de burgemeester van Midden-Drente ontving onze VB een 

royale donatie. 

 Particulieren in verschillende omringende dorpen ondernamen acties en flyerden. 

In het bijzonder in Smilde was de heer Joop Kant 2 x per jaar bij de Poeiz actief 

en haalde elke keer minimaal 50 grote dozen houdbare voeding op! 

 De toestroom van verse producten is na het afweten van het distributiecentrum 

van de Jumbo te Beilen sterk afgenomen. Met gedoneerd geld werd fruit, groente 

en zuivel gekocht.  

 De toevoer van verse groente van Sturing is in 2021 wegens ziekte gestopt. 

Hopelijk in 2022 nieuwe start. 

 De producten die ontvangen werden vanuit het DC te Meppel lieten vaak te 

wensen over. 

 De supermarkten werden op de maandagmorgen bezocht. Als zij op anderen 

dagen belden werden producten door de week opgehaald. 

 De huisvesting van deze VB liet te wensen over. In de winter steenkoud en in 

zomer snikheet. Lastig om sommige houdbare producten in de zomer goed te 

bewaren.  

 Verse eieren werden om de veertien dagen gedoneerd en aardappelen waren er 

volop (door een boer gegeven uit Smilde). 
 

 

 

Kledingbank 



 

2021 een jaar waarin corona een belangrijke rol speelde. Planningen die meerdere keren 

aangepast moesten worden, doordat we een paar keer dicht zijn geweest.  

Afnemers waren doorgaans begripvol en hielden zich aan de regels, zodat het vaak goed 

verliep.  

 

We namen afscheid van een vrijwilliger.  

En gingen opzoek naar een nieuwe.  

 

Via screening voedselbank en raadsvrouw/man kwamen er nieuwe bij.  

Maar vooral ook via andere instanties.  

De groep die buiten de voedselbank valt, wordt steeds groter.  

 

Door de corona waren mensen veel thuis en hadden tijd om op te ruimen. Nou dat 

hebben we geweten!!! 

Heel veel inbreng dit jaar. Helaas ook veel rommel, oud, vies.  

Maar gelukkig ook veel mooie inbreng! 

 

Ook initiatieven van kerken, scholen, verenigingen, individuele acties.  

Na overleg waar de behoefte lag, kwamen de gulle acties opgang.  

Herenondergoed, kindersokken en ondergoed, buitenspeelgoed, teken en knutsel 

spullen.  

Ook winkels doneerden gul.  

 

Het pand liet ook dit jaar zwaar te wensen over. Vorst buiten, vorst binnen. Regen 

buiten, vocht binnen (kleding klam).  

Dmv 2 heathers probeerden we het iets aangenamer te maken.  
 

 

 

 

 

 

  



Organisatie 

Bestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat per 31 december 2021 uit:  

 

 Wim Oosting, voorzitter 

 Wiebrand Veldsema, secretaris  

 Loek Smit, penningmeester  

 Alie Reitsma, tevens coördinator gemeente Midden-Drenthe 

 Ed Duinkerken, tevens coördinator Gasselternijveen en Gieten 

 Tinus Ensing, tevens coördinator Assen 

 Jooske Doorenbos, bestuurslid vanuit de gemeente Tynaarlo 

 

Inclusief de bestuursleden werkten in 202 totaal 154 vrijwilligers mee.  

 

Vanuit de gemeenten : 

Aa en Hunze 51 

Assen  55 

Tynaarlo  17 

Midden-Drenthe  23 

Kledingbank 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aandachtspunten voor 2021 

 Verwachtte groei afnemers (na 3e golf) 

 Verdeling van producten tussen de uitgiftepunten 

 Efficiënter inrichten van de organisatie 

 Werven vrijwilligers 

 Mogelijkheden om vraaggericht te onderzoeken - Winkelformule onderzoeken 

 Risicospreiding financiën 

 Sociale rol onderzoeken 

 Onder de Radar – strategie bedenken hoe mensen te bereiken zijn aangezien er 

veel verborgen armoede is 

 Inzetten op gezonde producten waardoor leefstijl gerelateerde ziektes  

 E-learning 
 

 

 

  



Algemeen Overzicht 2020 in grafieken 
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