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Jaarverslag 2020 

Stichting Voedselbank Almelo 

 
 
De aandacht van de Voedselbank Almelo wordt elk jaar 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 jaar 2020 met daarin de coronacrisis heeft laten zien tot welke topprestatie de 
Voedselbank Almelo in staat is op het gebied van organisatie, flexibiliteit en creativiteit. 
Sinds het afkondigen van de intelligente lockdown in maart, is er steeds aan ‘knoppen 
gedraaid’ en nagedacht over de werkwijze die de meest veilige omgeving oplevert voor 
zowel klanten als vrijwilligers. Het belang zal duidelijk zijn, zonder bescherming en veiligheid 
voor iedereen geen wekelijkse uitgifte. Tot aan het eind van 2020 is de Voedselbank erin 
geslaagd om haar klanten wekelijks veilig van een goed gevuld pakket te voorzien.  

 
 
 
De letterlijke hulp in handjes van Almelose organisaties en 
het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 
in de lucht houden van de Voedselbank in deze crisis. 
Buiten de personen die zich individueel hebben aangemeld 
als vrijwilliger, waren er bedrijven die complete teams ter 
ondersteuning beschikbaar stelden zoals bijvoorbeeld 
Nielz, VDL, Gastrobar, Hookhoes, Holland Casino, Lions, 
Rotary en het volledige college van B&W.  
 
Daarnaast kan het werk van de Voedselbank niet buiten de 
hulp van lokale bedrijven, die samen goed zijn voor ca. 
50% van de voedingsmiddelen waarmee wekelijks de 
pakketten worden gevuld. 
 

 
Buiten grote producenten zoals Bolletje en 
Zwanenberg voorzien de in Almelo aanwezige 
supermarkten van Jumbo, Coöp, Albert Heijn, 
Dirk, Plus en Aldi de Voedselbank meerdere 
keren per week van producten die tegen de THT-
datum zijn. De bakkers Lubbers, van Otten, de 
Gildebakker, Meinders en Koopman stellen 
dagelijks het brood beschikbaar dat de vorige 
dag niet is verkocht. 
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Dankzij een aantal schenkingen die spontaan en uit onverwachte hoek gedaan zijn door 
organisaties, bedrijven en particulieren wist de Voedselbank Almelo, ondanks allerlei corona  
gerelateerde extra kosten, met een klein positief resultaat af te sluiten. Dit komt vooral op 
het conto van donateurs die daarmee hun waardering lieten zien voor het werk dat de 
Voedselbank, juist in deze moeilijke en onzekere periode, voor haar klanten is blijven doen. 
Voor meer inzicht in de staat van kosten en baten verwijzen wij U naar het financiële 
jaarverslag 2020 op de website www.voedselbankalmelo.nl 
  
 
Aan het eind van 2020 zijn er wekelijks pakketten uitgegeven aan 189 gezinnen.  
 
De samenstelling van deze gezinnen is als volgt:  

- 1 persoonshuishoudens 90 
- 2 persoonshuishoudens 41  
- Meerpersoonshuishoudens 42 
- Totaal aantal personen 380 
- Waarvan 162 kinderen t/m 17 jaar 

 
 
Voor het jaar 2021 wacht de Voedselbank Almelo, als gevolg van de coronacrisis, opnieuw 
een geweldige uitdaging; opschalen naar 150% van de capaciteit die in 2020 is geleverd. In 
september van 2020 heeft Voedselbanken Nederland een oproep aan haar leden gedaan om 
hiervoor stappen te nemen. De reden voor deze oproep is de verwachting dat in 2021 een 
groot aantal nieuwe gezinnen een beroep zal moeten doen op één van de 172 lokale 
Voedselbanken vanwege de inkomensgevolgen van de coronacrisis.  
 
Ook in Almelo wordt sinds die tijd aan een plan gewerkt waarin de stappen zijn verwerkt die 
nodig zijn om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden op het gebied van faciliteiten, 
voorraden, vrijwilligers en financiën.  
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.voedselbankalmelo.nl/
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Funding partners van Stichting Voedselbank Almelo in 2020:  
Stichting Vrienden van het Hookhuis, Stichting Roggekamp Peitsch Fonds, Armoede Fonds, 
AWS St. Joseph, AWS Beter Wonen, Rabobank, Herman Media, Avia Weghorst, ESWE 
Autolease, Jungheinrich en een groot aantal overige fondsen en particulieren.  
 
Samenwerkingspartners: 
Armoedepact Almelo, Stichting De Buurvrouw, Het Leger des Heils, Stichting De  Eethoek, 
Woongemeenschap De Wonne, Humanitas Onder Dak, Stichting Jarige Job, Stichting Present 
Almelo en Noaber Kracht Dinkelland Tubbergen. 
 
 
Het bestuur van Stichting de Voedselbank Almelo in 2020:  
Henny Ganseman, voorzitter 
Rita van Oosterom, secretaris 
Johan van Loon, penningmeester 
Dik van der Vis, lid 
Annet Jonker – Vervoorn, lid   
 
    
 
   


