
Jaarverslag 2020 

Bestuur  
Na het vertrek van de voorzitter eind 2019 vanwege verhuizing, konden we in februari van dit jaar 

een nieuwe voorzitter verwelkomen. 

In 2020 is het bestuur 6 keer bijeen gekomen om te vergaderen. Normaliter vindt de 

bestuursvergadering 1 keer per 6 weken plaats. Vanwege de Covid-19 uitbraak werden de fysieke 

vergaderingen eerst opgeschort en lopende zaken via de mail en of telefonisch afgehandeld. 

De vergaderingen van het ROP (Regionaal Overleg Platvorm) en Voedselbank Nederland vinden 

plaats via Zoom. 

Uitgifte voedselpakketten 
De uitgifte van voedselpakketten vindt eens in de week plaats op donderdagmiddag van 15.00 uur 

tot 17.00 uur. 

In januari 2020 maakten 47 gezinnen gebruik van de Voedselbank; in december van datzelfde jaar 

waren dat 37 gezinnen. Een daling van klanten, ondanks de tegengestelde berichten in de media. 

Een voedselpakket is bedoeld als aanvulling op de levensmiddelen die de klanten nodig hebben voor 

het bereiden hun maaltijden. Het streven is een zo gezond mogelijk pakket samen te stellen met 

producten die voldoen aan de schijf van 5, dit is echter afhankelijk van de producten die er 

binnenkomen. 

Kinderen onder de 12 jaar ontvangen voor hun verjaardag een Hiep Hiep Hoera-doos. 

Vrijwilligers 
Bij Voedselbank Bolsward zijn ongeveer 22 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers maken deel uit van 

het bestuur, de intake van nieuwe deelnemers, het samenstellen en uitgeven van pakketten, het 

schoonhouden van het depot en chauffeurs die producten ophalen bij het distributiecentrum in 

Drachten en bij winkeliers / bedrijven waarvan wij regelmatig producten ontvangen. Daarnaast is er 

nog een aparte groep vrijwilligers die actief is tijdens de winkelacties. 

Covid-19 Maatregelen 
Ondanks de Corona pandemie ging Voedselbank Bolsward gewoon door met het uitgeven van 

voedselpakketten. Met in acht neming van de voorgeschreven RIVM-maatregelen en een minieme 

bezetting van vrijwilligers was dit prima te doen.  

Acties / donateurs 
Ieder jaar worden er, in samenwerking met de Jumbosupermarkten van Bolsward, Wommels en 

Makkum, 7 winkelacties georganiseerd. Omdat deze winkelacties vanwege Covid-19 dit jaar niet 

doorgingen, werd als alternatief een flessenbonnen actie gehouden; klanten konden deze inleveren 

ten bate van Voedselbank Bolsward. 

Daarnaast werden er vanwege Covid-19 diverse (landelijke) acties op touw gezet om de landelijke 

Voedselbanken te steunen.  

Jaarlijks ontvangt Voedselbank Bolsward donaties van kerken, stichtingen en particulieren en zijn er 

diverse dorpen die een huis aan huis actie organiseren.  



Ook ontvingen wij grote partijen producten van (sport) kantines, campingwinkels en 

horecagelegenheden omdat zij moesten sluiten vanwege de lockdown. 

Groen Certificaat 
Ieder jaar voert Sensz onverwacht een kwaliteitscontrole uit op de Voedselbank. Er wordt o.a. gelet 

op hygiëne, opslag van goederen en de temperatuur van koeling en vriezers. Dit alles volgens de 

regels van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), om het veilig uitgeven voedsel aan 

onze klanten te waarborgen. 

Ook dit jaar werd alles in orde bevonden en werden we weer beloond met het groencertificaat. Dit 

certificaat is een jaar geldig. 

Financiën 

Het financiële jaarverslag van 2020 vindt u elders op onze Website. 

 

  

 


