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Jaarverslag 2021 

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.  
 
 
 
Ook in het verslag voor 2021 neemt corona als onderwerp nog steeds de eers te plaats in. 
Ontwikkelingen aan het begin van het jaar maken het nodig om extra alert te zijn op de 
veiligheid en gezondheid van zowel onze klanten als de vrijwilligers. Rond de weken van 
kerst en nieuwjaarsviering 2020, waarbij vieringen zijn teruggebracht tot de kleinst mogelijke 
omvang, heeft Voedselbank Almelo maatregelen moeten nemen om de veiligheid voor de 
gezondheid op het niveau te houden zoals dat in 2020 is gelukt. Daarvoor is als eerste 
organisatie in Almelo het dragen van aanwezige mondkapjes binnen de Voedselbank voor 
zowel klanten als vrijwilligers verplicht gesteld. Verder zijn de teams voor de verschillende 
werkzaamheden verkleind en grotere vergaderingen en bijeenkomsten zoals de jaarlijkse 
rommelmarkt en BBQ voor de vrijwilligers tot nader order opgeschort.  
 
Dit brengt ons automatisch bij de vrijwilligers van de Voedselbank Almelo.  Op de eerste 
plaats moet hier een geweldig applaus worden gegeven voor de inzet en loyaliteit van de 
vrijwilligers. Ondanks dat het niet mogelijk is geweest om bijeenkomsten te organiseren voor 
het informeren van onze vrijwilligers en daar een feestelijk tintje aan te geven, is er steeds 
een bezetting aanwezig geweest die garant heeft gestaan voor een goed gevuld wekelijks 
pakket. Dankzij een goed werkend gezondheidsprotocol en het beschikbaar stellen van 
voldoende beschermingsmiddelen is het aantal coronabesmettingen gedurende het gehele 
jaar minimaal geweest. 
 
De plek waar wij een stap terug hebben 
moeten doen betreft de moestuin, die sinds 
jaren verse biologische producten heeft 
opgeleverd voor de wekelijkse pakketten. In 
de tweede helft van het jaar is voor deze 
locatie een tekort ontstaan in de 
beschikbare vrijwilligers, waardoor 
werkzaamheden op een steeds kleiner aantal 
schouders terecht zijn gekomen. Daarnaast 
is op landelijk niveau het aanbod van 
groente en fruit enorm gegroeid, zodanig dat een dekkende invulling is bereikt. Om die 
reden heeft het bestuur besloten om te stoppen met de moestuin aan het eind van het jaar.         
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Was het in het eerste coronajaar nog nodig om de hulp in te 
roepen van ondersteuning door groepen medewerkers van 
Almelose bedrijven is het in 2021 mogelijk gebleken om, op een 
paar dagen na, alles te kunnen doen met de eigen vrijwilligers. 
Enerzijds is dit te danken aan een groei van het aantal vrijwilligers 
tot boven de 100 personen, anderzijds zijn er meerdere dagen 
teams van o.a. Carglas, Abeln vloerenbedrijf en Nielz beschikbaar 
gesteld in het kader van MVO. Door de Voedselbank wordt graag 
gebruik gemaakt van deze helpende handjes omdat door deze 
kennismaking de kans bestaat dat het promotie oplevert voor het 
vrijwilligerswerk bij de Voedselbank.  
 

 
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. De in Almelo aanwezige supermarkten van Jumbo, Coöp, Albert Heijn, Dirk, 
Plus en Aldi voorzien de Voedselbank meerdere keren per week van producten die tegen de 
THT-datum zijn. De bakkers Deterd, Lubbers, van Otten, de Gildebakker, Meinders en 
Koopman stellen dagelijks het brood beschikbaar dat de vorige dag niet is verkocht.  
 
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, het verlies over 2021 heel beperkt te 
houden. Dit is vooral te danken aan de positieve 
invloed van de bijdrage van donateurs die daarmee 
hun waardering lieten zien voor het werk dat de 
Voedselbank, juist tijdens de corona crisis, voor haar 
klanten is blijven doen. Voor meer inzicht in de staat 
van kosten en baten verwijzen wij U naar het financiële jaarverslag 2021 op de website 
www.voedselbankalmelo.nl 
  
 
Aan het eind van 2021 zijn er wekelijks pakketten uitgegeven aan 184 gezinnen. 
 
De samenstelling van deze gezinnen is als volgt:  

- 1 persoonshuishoudens 95 
- 2 persoonshuishoudens 37  
- Meerpersoonshuishoudens 52 
- Totaal aantal personen 414 
- Waarvan 169 kinderen t/m 17 jaar 

 
 
In het jaar 2021 heeft de Voedselbank Almelo stappen genomen om invulling te geven aan 
de in het eind van 2020 gemaakt afspraak: opschalen naar 150% van de capaciteit. Om een 
dergelijke grote investering te kunnen doen heeft de Voedselbank Almelo een beroep 
kunnen doen op een fonds van Voedselbanken Nederland en een programma van de 
Provincie Overijssel. Deze laatste heeft een royale subsidie verstrekt vanwege het stimuleren 
van duurzaamheid en het terugdringen van het energiegebruik . 
 

http://www.voedselbankalmelo.nl/
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De verwachting was toen, dat als gevolg van de coronacrisis er in de loop van 2021 een grote 
toeloop van nieuwe klanten zou kunnen ontstaan door inkomensverlies als gevolg van de 
crisis. Tot ieders verbazing is deze groei in de eerste helft van 2021 uitgebleven, zelfs tot een 
daling van gemiddeld 6% voor de elf Voedselbanken in Twente – Salland. Pas in de tweede 
helft van het jaar is er een kentering ontstaan en steeg het aantal gezinnen in Almelo van 
163 naar 184 aan het eind van het jaar (en een verdere stijging in 2022).    
 
Ook in 2021 heeft Voedselbank Almelo continue gewerkt om de balans in stand te houden 
die van levensbelang is voor de continuïteit:  

Faciliteiten, voorraden, vrijwilligers en financiën.  
 
Funding partners van Stichting Voedselbank Almelo in 2021: 
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 andere 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 2021: 
Henny Ganseman, voorzitter 
Rita van Oosterom, secretaris 
Johan van Loon, penningmeester 
Dik van der Vis, lid 
Annet Jonker – Vervoorn, lid   
 
    
 
   


