
Raadscommissie 12 juni. 19.30 uur. Gemeentehuis Slochteren.

Even voorstellen: 

Rinze vd Wal , bestuurslid van de Voedselbank Midden-Groningen , eerstverantwoordelijk voor de intake van onze 
klanten en ook verantwoordelijk voor de voedselveiligheid.

Beno Munneke, voorzitter, eerstverantwoordelijk voor beleidszaken, voor communicatie, voor de contacten met de 
politiek en de pers,  en voor alle andere moeilijke zaken….

Waarom zijn we hier?
Aan in ieder geval mijn omvang kunt u zien dat wij de voedselbank zelf nog niet nodig 
hebben. We staan hier dus niet voor onszelf te bedelen, maar voor onze momenteel ruim 
950 klanten, samen meer dan 360 gezinnen. (en dan tellen we Menterwolde nog niet 
eens mee) die mede afhankelijk zijn van de voedselbank voor hun dagelijkse kost.

Samen met ruim 50, geheel gratis werkende vrijwilligers (wij kennen en willen geen 
enkele vergoeding ) werken we 6 dagen in de week voor de voedselbank. 
Zes dagen per week, inderdaad gaat een team van 2 chauffeurs bij grote winkels langs in 
Hoogezand, in Slochteren, in Siddeburen, af en toe in Ten Boer, in Gieten,  bij Jumbo’s, 
Albert Hein, Plus, groenteboeren, bakkers, aardappelkwekers etc.. Twee of drie keer in 
de week gaan we naar een distributiecentrum van de VVN, tot voor kort in Meppel, vanaf 
1 juni in Groningen. Onze collega daar is nu ook DC van de VVN. 
Al die producten moeten worden gesorteerd, bewaard, al of niet gekoeld of ingevroren, 
en lettend op de datum worden de producten, die we gratis krijgen gratis uitgedeeld.
Aan huishoudens in HS, in Slochteren en na de vakanties ook in  Zuidbroek. In de gehele 
gemeente Midden-Groningen dus. 

De groei in klanten is de laatste jaren groot. Ondanks dat we weer een economisch 
betere tijd hebben, merken wij daar als voedselbank weinig van. Integendeel zou ik haast 
zeggen. Vanaf januari van dit jaar tot en met gisteren hebben we al weer 86 nieuwe 
klanten, 31 zijn er gestopt dus een netto toename van 55 klanten. Ofwel dit jaar alweer 
17,4% erbij! En dan praten we nog niet over de extra ongeveer 40 gezinnen die we 
straks erbij krijgen van Veendam.

Even een vergelijking: de stad Groningen met per 1/1/17 meer dan 200.000 inwoners 
kent ruim 725 gezinnen als klant. Wij, in Midden-Groningen, met een dikke 62.000 
inwoners, dus 1/3 van s de stad, hebben straks met Menterwolde erbij meer dan 400 
gezinnen.

Een tijd geleden mochten we ons nieuwe pand openen. Noodzakelijk om ons werk op 
een fatsoenlijke manier te kunnen doen. Beter voor onze klanten ook. Ik heb toen een 
verhaaltje gehouden. Die ik, als ik me goed herinner, samen met een liedje u allemaal heb 
gemaild. Kern ervan was dat we af moeten van de gedachte dat een voedselbank er niet 
zou moeten zijn. 
Een ziekenhuis zou er ook niet moeten zijn. Al jaren is de voedselbank nodig en ik zie 
geen enkele reden om te veronderstellen dat dat de komende , zeg eens, 10 jaren anders 
zou zijn. Zeker in onze regio. Ook onze collega in Veendam en onze collega in Winschoten 
kennen dezelfde omvangrijke aantallen klanten. 

Ergo; of u het nu leuk vindt of niet, dit is de werkelijkheid van vandaag. Een voedselbank 
hoort er simpelweg gewoon bij.



Onze Voedselbank staat voor een aantal grote uitdagingen. 
1.
Onder meer willen we vaker in de week gaan uitgeven. In plaats van nu 160 a 170 
gezinnen te hebben op de vrijdag willen we die in drieën delen (de aantallen…) Dat heeft 
namelijk als voordeel dat we meer verspilling kunnen voorkomen: Nu laten we verse 
groenten en vers fruit liggen op maandag , dinsdag woensdag, soms ook donderdag 
omdat we die niet goed kunnen houden tot de vrijdaguitgifte.
Als we vaker gaan uitgeven kunnen we meer verse spullen ontvangen: goed voor onze 
klanten en goed voor de winkelier: die kan stortkosten beperken.
 
2. Onze collega in Veendam heeft nu, op ons verzoek, om organisatorische redenen,  nog 
de klanten in Menterwolde. Die moeten wij na de vakantie gaan bedienen. Dat betekent 
een extra uitgiftepunt, zoals het nu lijkt in Zuidbroek. Veendam zal vooralsnog de klanten 
houden van Meden en Muntendam, omdat die afstand korter is voor de klant.

3. We geven nu alle klanten 1 pakket per 14 dagen, het is de bedoeling om te streven 
naar 1 x per week.  Dat betekent voor onze vrijwilligers een verdubbeling van de 
inzameling en uitgifte van de producten. Voorwaar geen sinecure, temeer omdat we 
werken volgens de strenge eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit.
Dus een verzoek: laat ons ons werk doen. Maar ook niet meer dan dat. Er zijn allerlei 
prachtige combinaties te bedenken van wat er allemaal nog meer zou kunnen maar we 
hebben onze handjes vol de tent gewoon draaiende te houden met onze basistaken.

Nog een uitdaging.
De echte reden, en ik zeg het hardop, geen geheime agenda dus, de echte reden waarom 
we hier staan: uw bijdrage in onze kosten.
We lazen in uw voordracht dat het voorstel is om ons structureel te ondersteunen.
Wij willen dat met al wat in ons is onderstrepen: we zijn heel blij dat dit in het voorstel  
zo is opgenomen en willen u dringend vragen daarmee in te stemmen.

Maar, maar, maar, rupsje nooitgenoeg? Nogmaals, ik sta hier niet voor mezelf te praten. 
Maar wel voor al die gezinnen die voor een groot deel van ons afhankelijk zijn.
De in de voordracht genoemde € 24.700 zijn de huur en de geschatte energiekosten van 
het eerste jaar. Nu al blijkt dat we meer energie gebruiken omdat we veel meer moeten 
koelen en vriezen. Het aantal klanten blijft stijgen en we staan voor grote uitdagingen, u 
hoorde het.

We hebben een realistische begroting gemaakt. Maar ook in een erg sobere versie 
daarvan komen we nog dik € 10.000,- tekort. We hebben de gemeente onze jaarcijfers 
van 2017 verstrekt en ook een controlerapport. Ook de accountant meldt ons op basis 
daarvan eveneens zijn zorgen over het voortbestaan. 

U zou kunnen zeggen: wat doen jullie zelf? In deze zuinige begroting moeten we zelf als 
meer dan 15.000 aan sponsoring bij elkaar sprokkelen. De grote fondsen steunen ons 
voor een deel wel, maar zeker niet voor exploitatielasten, alleen voor specifieke, 
eenmalige aankopen.

Dus vragen we u het bedrag van onze ondersteuning met minimaal € 10.000,-  
verhogen.
Zoals gezegd, niet voor onszelf, maar voor onze klanten. Het mag niet zo zijn dat zij 
alleen maar van particuliere goodwill afhankelijk zijn!

Beleidsplan aanbieden.

Uitgesproken in Raadscommissie, 
12 juni. Slochteren.
(benomunneke@gmail.com, 06 53 42 74 90)



Voedselbank Midden-
Groningen 2019 en verder

Begroting  Begroting minimaal

wat hoog ingeschat donaties 14.000 10000 ) totaal dus 15.000 zelf 
ophalen!

sponsoring 2000 2000 )   

subsidies 27700 27700

overig 3000 3000 )

 € 46.700,00  € 42.700,00 

normaal kopen we voor 5 a 
7duizend per jaar bij!

aankoop voedsel 2000 1000 minimaal

bestuurs en vrijw kosten 1500 1500 directe onkosten

afschrijving vaste activa 2700 2700

gergekend met extra kosten voor 
uitgiftepunten

huisvestingskosten 37000 33000 minder kosten gerekend 
uitdeelpunten

2e auto gerekend (op termijn 
noodzakelijk)

vervoerskosten 21000 11500 geen tweede auto 
gerekend

organisatie 3200 3200

 € 67.400,00  € 52.900,00 

versc
hil

 € (20.700,00)  € (10.200,00) tekort!


