Sociaal Jaarverslag 2019 Voedselbank Nijmegen en Overbetuwe
Als gevolg van de corona-crisis, die ons allen sinds begin maart 2020 parten speelt, is de verwerking
van alle financiële data in onze jaarrekening 2019 in tijd wat opgeschoven. Niettemin kunnen we
inmiddels een goedgekeurde jaarrekening presenteren, sinds kort ook te raadplegen op deze
website.
Het kalenderjaar 2019 leverde geen spectaculaire wijzigingen in werkwijze en getallen op : een min
of meer stabiel jaar, zowel in de organisatie als bij de uitgifte van voedsel en de aantallen
huishoudens die een beroep op ons deden.
Ter vergelijking : in december 2018 gingen er wekelijks gemiddeld 725 pakketten de deur uit en in
december 2019 zo’n 740. Dat werd in de loop van het voorjaar 2020 –corona sloeg toe- wel anders.
Het hoogste gemeten aantal pakketten in één week bereikte precies het getal 800. Maar 2020 werd
door die gezondheidscrisis alles toch al in velerlei opzicht totaal anders. Daar zien we echter pas
begin 2021 op terug, nu hebben we het kort nog even over 2019.
In 2019 startten we in de stad Nijmegen een zesde uitgiftepunt, De Goffert. Dat ter ontlasting van
andere uitgiftepunten die gewoon te druk werden. Bovendien kozen we ervoor de uitgifte op dat
nieuwe adres op woensdag te doen, in plaats van op vrijdag, zoals gebruikelijk. Dat gaf klanten die op
vrijdag vaak verhinderd zijn de mogelijkheid uit te wijken. Inmiddels maken al heel wat klanten
gebruik van die nieuwe mogelijkheid.
In financieel opzicht laat de jaarrekening van 2019 zien, dat de inkomsten en uitgaven net zo
stabiliseerden als de voedseluitgifte. De operationele kosten (dus die exclusief afschrijvingen)
werden zelfs flink lager als gevolg van twee ontwikkelingen : enerzijds kregen we een fors bedrag
terug wegens energiebelasting en anderzijds vonden we een bedrijf bereid ons niet alleen gratis een
relatief jonge bedrijfsbus ter beschikking te stellen, maar ook alle operationele kosten ervan voor
haar rekening te nemen. Mat als resultaat dat onze transportkosten maar liefst met 3600 euro
verminderden. Hulde dus voor dat bedrijf!
In 2019 kregen we ook nog de toezegging van de stichting Het Volksbelang van 1895 de complete
aanleg van een zonnepaneleninstallatie te willen betalen. Als gevolg daarvan liggen er sinds medio
mei 2020 (door corona stokte tijdelijk de aanvoer van panelen uit China) liefst 133 panelen op ons
dak, met een verwachte energie opbrengst die ons hele verbruik dekt! Wederom een aanzienlijke
kostenreductie, die zichtbaar zal worden in de jaarrekening 2020. Dank aan de gulle gever!
Dat alles maakte het, ook bij een lichte daling van inkomsten door donaties (vooral als gevolg van het
feit dat we in 2018 een eenmalige gift ontvingen van € 25.000,- die in 2019 helaas niet herhaald
werd) mogelijk op regelmatige basis goede gezonde (vers)producten bij te blijven kopen, naast alle
mooie spullen die we gratis kregen via het provinciale distributiecentrum en rechtstreeks van
supermarkten, groothandel en direct van producenten. Met als uiteindelijk resultaat wekelijks goed
gevulde kratten voedsel en daar gaat het tenslotte om.
Maar daar bleef het niet bij. Naast de Kledingbank en de stichting Leergeld, met wie we al geruime
tijd intensief samenwerken, mochten we voor onze klanten dit jaar ook mooie projecten invullen met
andere organisaties, o.a. de Stichting Skillstown, die onze klanten gratis online cursussen aanbood,
met de Stichting Quiet (nieuw in Nijmegen) met gratis belevenissen van allerlei aard, met de

gemeente Nijmegen, die werkt met de “meedoenregeling” en met gratis OV-kaarten en met de
stichting NEC Maatschappelijk die ervoor zorgde dat een groot aantal klanten van de voedselbank
gratis naar een competitiewedstrijd van “ons NEC” kon.
Dat alles brengen we het hele jaar door voor elkaar met een grote schare gemotiveerde vrijwilligers,
intussen meer dan 180! Velen daarvan moesten vanaf maart 2020 tijdelijk stoppen, wegens de
corona-risico’s, maar ook toen bleek de Nijmeegse (en Overbetuwse) samenleving in staat in ijltempo
zoveel vervangers/invallers aan te leveren, dat we zelfs met een wachtlijst moesten werken. Ook dat
komt weer terug in het jaarverslag 2020.
Al bij al kunnen we 2019 inmiddels in alle opzichten afsluiten met een tevreden gevoel en de
constatering dat de basis van onze vrijwilligersorganisatie in allerlei opzicht stabiel is en tegen een
stootje kan.
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