Jaarverslag 2013
Stichting Voedselbanken Nederland, regio Brabant Zeeland
Inleiding
De stichting heeft als doel het uitoefenen van voedselbank activiteiten in de regio met twee
hoofdtaken: het aansturen van het regionale distributiecentrum dat is ondergebracht bij de
voedselbank Tilburg en het fungeren als overlegplatform voor alle aangesloten lokale
voedselbanken.
De lokale banken zijn gebundeld in clusters, waarbij per cluster 1 bestuurslid wordt
afgevaardigd.
Per ultimo 2013 bestond het bestuur uit:
H. Kiwitz
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Vaste adviseurs:
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voedselverwerving
financiën

Positionering
In het voorjaar 2013 is de Vereniging Voedselbanken Nederland opgericht. Alle 28 lokale
voedselbanken in onze regio hebben zich daarbij aangesloten. Daarmee verviel de juridische
basis onder onze stichting waar tot dat moment de voedselbanken bij waren aangesloten.
Daar kwam nog bij dat in de structuur van de VVN rechtstreekse contracten met de acht
regionale distributiecentra zouden worden gesloten, in ons geval met de voedselbank
Tilburg.
Dit alles leidde tot een grondige discussie over het bestaansrecht en functie van onze
stichting. Eerst in ons regiobestuur, daarna met het landelijk bestuur met de lokale banken.
Aan het eind van het jaar was het duidelijk: de stichting heeft bestaansrecht als regionaal
overleg platform en zal ook het distributiecentrum blijven aansturen. Om dat te formaliseren
worden twee overeenkomsten gesloten: de samenwerkingsovereenkomst met de VVN en
contract met de voedselbank Tilburg over de uitoefening van de distributietaken.
Voedselverdeling
In een ander belangrijk onderwerp in 2013 betrof de spelregels inzake verdeling van voedsel.
Op de heidag van 6 november is een beleidslijn uitgezet. Wij kiezen voor een getrapte
structuur waarbij gestuurd wordt op overschotten:
• De lokale bank bepaalt zelf wat zij als overschot beschouwt
• Overschotten worden in eerste instantie verdeeld binnen het cluster waartoe de bank
behoort
• Overschotten in clusters gaan naar het distributiecentrum in Tilburg
• Voorraden van het distributiecentrum worden verdeeld over de clusters en lokale
banken op basis van het aantal monden te voeden
• Overschotten van het DC gaan naar de andere DC’s in Nederland.
Voor de registratie van inkomend en uitgaand voedsel in het DC Tilburg is gekozen voor het
Emalo-systeem dat door de VVN wordt voorgeschreven. Om dit systeem toe te passen moet
heel veel werk worden verzet. Om per productcategorie voortdurend te registreren wat er
voorradig is en wat de bestemming is. De personele bezetting is daartoe flink uitgebreid.

Op 18 november is dit beleid besproken met de lokale banken in het regio-overleg en
goedgekeurd.
Voedselwerving
Wij hebben vastgesteld dat voedselwerving primair een taak is van de lokale banken.
Coördinatie is echter nodig om te voorkomen dat leveranciers door meerdere banken worden
benaderd en dat er wellicht onbenutte kansen blijven liggen. In die coördinatie zien wij een
belangrijke taak van ons regiobestuur. Onze coördinator voedselwerving neemt daarom deel
aan de bestuursvergaderingen en vormt ook de verbinding naar de landelijke organisatie die
de contacten met de grote landelijke leveranciers onderhoudt. Daarnaast wordt periodiek
overleg gevoerd over voedselwerving door de coördinatoren van de afzonderlijke clusters.
Financiën
De kosten van het regiobestuur bestaan voor het overgrote deel uit het bedrag dat de
voedselbank Tilburg in rekening brengt voor de uitvoering van de DC taken. Deze kosten
bedragen €80.000,- tot €100.000,- per jaar. Daarvan wordt circa 40% betaald door de VVN.
Behoudens een uitkering van de provincie Zeeland en enkele kleine bijdragen is er daarmee
over 2013 een verlies ontstaan van xxxx. Een verlies waardoor het eigen vermogen tot nul is
gereduceerd. ( Zie verder het financieel verslag).
Vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar sponsors op provinciaal niveau. Landelijke
sponsors zijn voorbehouden aan de VVN en op gemeentelijk terrein zijn het de lokale
banken die daar hun inkomsten vandaan moeten halen. In 2013 zijn contacten gelegd met
de provincie Noord Brabant, die in 2014 tot een subsidietoekenning hebben geleid.
Overige zaken die aan de orde zijn geweest:
• Afscheid van de oud- bestuursleden Pieter Tankink en Mark Preidel
• Voedselveiligheid: beleid VVN, audits, informatieuitwisseling, acties voor DC
• Enquête lokale banken over positionering van onze stichting
• Vacature penningmeester
• Vergaderschema 2014
• Onkostenregeling
• ANBI aanmelding
• Website
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