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Jaarverslag 2019 

Stichting Voedselbank Almelo 
 
De aandacht van de Voedselbank Almelo wordt jaarlijks verdeeld over vier speelvelden: 
faciliteiten, voorraad, vrijwilligers en financiën. Elk van deze vier is van levensbelang voor 
het voortbestaan van de Voedselbank. In de loop van een jaar verandert de volgorde van 
deze onderwerpen, gemeten naar de aandacht die nodig is.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om op het juiste moment aandacht te 
besteden aan het speelveld dat het meest om aandacht vraagt. Het overlijden van voorzitter 
Henk Zielhuis, op 10 april 2019, heeft in het voorjaar gezorgd voor het opstellen van een 
andere prioriteitenlijst, vooral gericht op behoud van alles waar dit bestuur samen met Henk 
Zielhuis in de voorgaande jaren aan heeft gewerkt. In een ‘in memoriam’ verderop in dit 
verslag wordt daarom uitgebreider ingegaan op de betekenis die Henk Zielhuis voor de 
Voedselbank Almelo heeft gehad. 
 
Ook in 2019 heeft een projectontwikkelaar onderzoek gedaan naar een eventuele nieuwe 
invulling van het Egbertus complex. Volgens de afspraken die met Woningstichting St. Joseph 
zijn gemaakt, kan de Voedselbank gebruik blijven maken van de Egbertuskerk zolang er zich 
geen kandidaat voor overname heeft gemeld. Op initiatief van de Voedselbank is in oktober 
overleg gevoerd met de buurtbewoners en andere gebruikers van de Arendsboerweg. Reden 
hiervoor was het ongenoegen dat in de buurt was gegroeid vanwege de uitstraling rond de 
Voedselbank en de verkeersdruk in de straat vanwege haar activiteiten. Genomen 
maatregelen hebben hier in de buurt verbetering in gebracht. 
 
Door een verdere professionalisering van de voorraadketen, van leveranciers tot de lokale 
voedselbank, slaagt de Voedselbank Almelo er ruimschoots in om haar cliënten elke week 
van een royaal pakket te voorzien. Om een indruk te geven van de landelijke structuur, 
bijgaand dit overzicht: 
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Alle Voedselbanken die aangesloten zijn bij de landelijke vereniging conformeren zich aan de 
volgende twee doelstellingen; Oog voor voedsel – Hart voor mensen.  
 
De meest zichtbare en dus bekendste activiteit is het uitdelen van wekelijkse pakketten met 
boodschappen. De producten hiervoor worden via drie stromen aangeleverd bij de 
Voedselbank Almelo. Bijna de helft wordt lokaal beschikbaar gesteld door supermarkten, 
bakkers en andere leveranciers en opgehaald door de eigen wagens.  Bovendien wordt lokaal 
boodschappen ingezameld door scholen en particulieren. De andere helft wordt aangeleverd 
door het regionale distributiecentrum Salland-Twente, dat gevestigd is in Deventer. Op die 
manier leveren wij een forse bijdrage in het terugdringen van de verspilling in Almelo en 
omgeving. 
 
 
 
Aan het eind van 2019 zijn er in Almelo wekelijks 
pakketten uitgegeven aan 211 gezinnen  
 
De samenstelling van deze gezinnen is in die 
periode als volgt geweest: 

- 1 persoonshuishoudens:  97   
- 2 persoonshuishoudens:  35         

= 70 personen 
- 3 en meer pers. huishoudens: 79    

= 316 personen 
 
Totaal 491 personen 
Waarvan kinderen t/m 17 jaar: 177 
 
Daling t.o.v. 2018:  22 pakketten en  
106 personen 
 
 
Het landelijke beeld is in 2019  als volgt  ->->->-> 
 

 
  
 
 
 
 
Ook de Voedselbank Almelo is gebonden aan wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid 
en gezondheid. In de richting van onze cliënten zijn hiervoor richtlijnen opgelegd door het 
RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, waarvan de laatste ook periodieke 
controles uitvoert op het gebied van voedselveiligheid. De door het NVWA aangewezen 
regels en controlepunten zijn hiervoor vastgelegd in het ‘Handboek Voedselveiligheid van de 
Nederlandse Voedselbanken’ In het jaar 2019 scoorde de Voedselbank Almelo tijdens 
controles nooit lager dan 95 punten, op een schaal van 100. Op het gebied van veiligheid en 
gezondheid richting de werkzame vrijwilligers is in 2019 een plan van aanpak opgesteld, 
waarmee het bestuur zich verbindt aan een beleid dat overeenkomt met de verplichtingen 
volgens ARBO wetgeving. 
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Bij de uitvoering van haar werkzaamheden kan de Voedselbank Almelo steunen op de grote 
kennis en kunde die aanwezig is bij haar vrijwilligers. Daar waar die kennis of kunde 
ontbreekt, kan er altijd een beroep worden gedaan voor aanvullende ondersteuning bij tal 
van andere organisaties en partners. Aan het eind van 2019 beschikte de Voedselbank 
Almelo over 85 vrijwilligers, waaronder 7 coördinatoren en 5 bestuurders. 
 
 

Op 10 april 2019 overleed onze voorzitter 
Henk Zielhuis. Op deze plaats in dit verslag 
maken wij ruimte voor een In Memoriam, 
speciaal voor de man die bijna vanaf het begin 
zich heeft ingezet voor de uitrol van de 
Voedselbank Almelo zoals wij die nu kennen. 
De manier waarop Henk dit heeft gedaan is als 
volgt samengevat: 
 

“Hij was een warm, prettig en 
rechtvaardig mens een gewaardeerd 
collega waar alle vrijwilligers dol op 
waren”. 

 
 
Tot slot het speelveld van de financiën. Ook bij Stichting de Voedselbank Almelo is het 
jaarlijks een uitdaging om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. In bijgaand financiële 
jaarverslag geeft de stichting inzage in de financiële resultaten in het boekjaar 2019.   
 
 

Funding partners van Stichting Voedselbank Almelo in 2019: 
Stichting Vrienden van het Hookhuis, Stichting Roggekamp Peitch Fonds, AWS St. Joseph, 
AWS Beter Wonen, ESWE Autolease en een groot aantal Almelose sympathisanten.  
 
Samenwerkingspartners: 
Armoedepact Almelo, Stichting De Buurvrouw Almelo, Het Leger des Heils, Stichting de 
Eethoek, Woongemeenschap De Wonne,  Humanitas Onder Dak, Stichting Jarige Job, 
Stichting Present Almelo. 
 
 
 
 
Het bestuur van de Voedselbank Almelo: 
Voorzitter Henk Zielhuis, overleden 10 april 2019 
Voorzitter Henny Ganseman, 12 juni 2019 
Secretaris Rita van Oosterom, 12 juni 2019 
Penningmeester Johan van Loon 
Lid René Klein Baltink 
Lid Dik van der Vis 
 
 


