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Nijmegen, september 2018,
Sociaal Jaarverslag 2017 Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe (VBN)
Doelstelling:
De Voedselbank Nijmegen is aangesloten bij de Nationale vereniging Voedselbanken
Nederland. De Voedselbank Nijmegen ondersteunt dezelfde doelstellingen als de
nationale vereniging. In 2017 is het initiatief genomen om de Nijmeegse voedselbank uit
te breiden met de gemeente Overbetuwe (de uitgiftepunten Elst en Zetten).
Bemensing:
Er werken meer dan 140 vrijwilligers bij de VBN.
Het merendeel heeft een vrijwilligersverklaring getekend. Het streven is op korte
termijn op 100% te komen.
Alle functionarissen zijn onbezoldigd en krijgen geen enkele vergoeding.
Organisatie:
Het Intake-team beoordeelt of nieuwe klanten in aanmerking komen voor hulp.
Samengewerkt wordt met andere instellingen zoals de Stichting Leergeld en de
Kledingbank.
Het Team Voedselverwerving organiseert en acquireert het voedselaanbod: uit Arnhem
(het Regionale Distributie Centrum) 65%; vaste sponsoren en wekelijkse acties vullen
het pakket aan.
De Inpakploeg vult iedere donderdagavond de kratten op gezinssamenstelling.
Het Transportteam haalt en brengt voedsel naar de loods en transporteert de
voedselpakketten naar de uitdeelpunten.
De Uitdeelteams : op zeven uitgiftepunten worden wekelijks pakketten uitgedeeld, vaak
in twee shifts.
De Email functionaris regelt het emailverkeer naar de diverse belanghebbenden.
Het Telefoonteam regelt alles wat aan telefoon binnenkomt naar de belanghebbenden
toe.
Het Bestuur leidt, begeleidt en stimuleert alle processen
Logistiek:
De VBN heeft een opslagloods met stellingen, een rollerbank, een koeling en diepvries.
De VBN heeft twee bussen, loodsmateriaal en kratten ten dienste van de klanten.
De VBN heeft beschikking over telefoons en computers
De VBN huurt waar nodig kantoor- en vergaderruimte bij de plaatselijke diaconie.

Pakketten:
Wekelijks worden er pakketten gemaakt op basis van gezinssamenstelling.
Jarige kinderen krijgen een extra pakket.
Op feestdagen worden extra’s toebedeeld.
In 2017 bleef het aantal gezinnen stabiel hangen rondom de 620, zo’n 1800 monden.
Door de geweldige inzet van vrijwilligers, vaste gratis leveranciers, acquisitie en een
aantal sponsoren kunnen we de pakketten redelijk vullen, maar het wordt moelijker.
Het landelijk aanbod wordt wel wat ruimer maar wij maken ons zorgen over de
kwaliteit van het voedsel in relatie tot de gezondheid van onze klanten.
De pakketten zijn bedoeld als aanvulling op het huishouden en vertegenwoordigen
gemiddeld een waarde van € 30,- à 40,Er worden vanuit ons zelf en op initiatief van anderen (met onze hulp) acties
georganiseerd om structureel meer en gezonder voedsel in de kratten te krijgen.
Bijzonderheden:
De nieuwe, ruime en goed geoutilleerde loods aan de Winkelsteegseweg bevalt goed
De vorming van een goede organisatiestructuur met blik op de toekomst heeft in 2017
zijn beslag gehad maar de doorwerking ligt in 2018
Algemeen:
De Voedselbank Nijmegen is een soepel lopende grote vrijwilligersorganisatie.
Er is algemeen overleg, de bestaande functies zijn beschreven en gedocumenteerd.
De afzonderlijke werkplekken beschikken over een grote mate van eigen organiserend
vermogen, met het bestuur op afstand.
Hoewel de doelstelling in wezen is zo snel mogelijk niet meer nodig te zijn werkt
eenieder met enthousiasme aan een pragmatische continue hulpverlening voor mensen
die het echt nodig hebben.
September 2018,
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