Jaarverslag Stichting Voedselbank Overvecht 2020
Voedselbank Overvecht is onderdeel van stichting Voedselbank Utrecht, samen met 9 andere
voedselbanken. Sinds begin 2020 is de Voedselbank Overvecht zo sterk gegroeid dat wij sinds
28 september twee locaties in Overvecht hebben Noord en Zuid. Zuid zit in buurthuis Burezina,
Noord zit in buurthuis de Boog. We zijn in 2020 gegroeid. Voedselbank Overvecht- Noord van 64 in
januari tot 81 in december 2020, in Overvecht-Zuid zijn we gegroeid van 65 in januari tot 75 in
december.
Doelstelling voedselbank Overvecht
Onze organisatie werkt alleen met vrijwilligers en wordt bijgestaan door Sociaal juridische
dienstverleners en Buurtteammedewerkers. De voedselbanken zijn opgesplitst naar
postcodegebieden en hebben op verschillende dagen van de week hun uitgifte. Zo zal Voedselbank
Overvecht Zuid hun pakketten uitdelen op de donderdag, Voedselbank Overvecht Noord doet dit op
de maandag.
Gezinnen hebben maandelijks te weinig geld over om zelf voldoende voedsel te kopen. De
richtlijnen worden opgesteld door de Stichting Voedselbank Nederland en deze worden door alle
voedselbanken gevolgd. Voor de meest recente norm kunt u hier terecht. De aanvragen komen
wekelijks binnen, en uiteraard stromen er ook wekelijks deelnemers uit. Wij streven onze
doelstellingen na door die gezinnen die voedselhulp nodig hebben, volwaardig en menswaardig te
ondersteunen. We proberen daarbij een voedselpakket samen te stellen waarmee een gezin
minimaal 3 maaltijden in de week kan koken. Alle voedselbanken werken naar de richtlijnen van
voedselveiligheid gesteld door de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteiten worden daarop
gecontroleerd en beoordeeld.
De organisatie
Het bestuur van Stichting Voedselbank Overvecht bestaat in 2020 uit 4 leden, de voorzitter Erna
Treurniet, de secretaris Maud Boot, de penningmeester Eugéne Dolmans en actief lid Jannelies
Dolmans. Het bestuur is op afstand en laat de dagelijkse coördinatie over aan twee coördinatoren.
Lydia Klomp (Overvecht- Zuid) en Claudia Hermelijn (Overvecht-Noord). Stichting Voedselbank
Overvecht (Noord en Zuid)zijn twee van de 11 voedselbanken van Stichting Voedselbank Utrecht.
De coördinatoren hebben 6 keer per jaar overleg met het bestuur van de Stichting
Voedselbank Overvecht en 6 keer per jaar overleg met het bestuur van Stichting Voedselbank Utrecht
tezamen met alle coördinatoren van de voedselbanken Utrecht en de Tussenvoorziening.
Voedselbank Overvecht werkt met een team van ongeveer 21 vrijwilligers (vaste, op afroep en
stagiaires MBO en HBO Universiteit studenten) waarvan zeker 15 op de donderdag (ochtend of
middag) aanwezig zijn op Voedselbank Overvecht-Zuid, Overvecht-Noord heeft ongeveer 8
vrijwilligers. Een groep vrijwilligers doet de product handling: goederenontvangst, voorraadbeheer,
samenstellen en uitgifte voedselpakketten met houdbare en non-food producten en uitgifte van verse
producten. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de administratie, de aanmeldingen en
uitstroom van deelnemers, de in-en externe communicatie en de voedselveiligheid. Voor de
financiële beoordelingsgesprekken met de deelnemers hebben we ondersteuning van de Sociaal
juridische dienstverleners van U-centraal. Deze adviseren over gezinnen die in aanmerking kunnen
komen voor een voedselpakket en deelnemers die kunnen uitstromen, volgens de financiële en
sociale richtlijnen opgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland. Daarnaast adviseren zij
over andere hulporganisaties en verwijzen zij de deelnemers. De Buurtteammedewerkers begeleiden
gezinnen op diverse gebieden. Ook worden de deelnemers ondersteund door de buurtpastor die
tevens de voorzitter is van het bestuur van onze Stichting. Twee vrijwilligers verzorgen in de
koffiekamer voor allen koffie en thee (wanneer mogelijk i.v.m. Corona). Alle vrijwilligers worden 2
keer per jaar getraind op voedselveiligheid. Elk jaar doet de voedselbank controle op de
voedselveiligheid en hygiëne regels volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Splitsing Voedselbank Overvecht
Sinds een geruime tijd is de voedselbank Overvecht weer aan het groeien, wat betekent dat de
ruimte en tijd die wij beschikbaar hebben in buurthuis Burezina niet meer voldeed. We hebben toen
moeten besluiten om de voedselbank Overvecht op twee locaties voort te zetten. Naast de locatie in
Burezina (Overvecht- Zuid) hebben we nu ook een locatie in buurthuis de Boog (Overvecht- Noord)
ter beschikking voor een pop-up uitgifte op de maandag. Zo kunnen we nog steeds iedereen een
volwaardig pakket bieden én kunnen deelnemers hun pakket dichterbij huis ophalen.

Corona tijdperk
Ook wij hebben ons moeten aanpassen aan de Corona. Uiteraard hielden wij ons aan de bekende
maatregelen van mond-neuskapje, handen ontsmetten, 1,5 meter afstand en veel luchten.
Dit waren niet de enigste uitdagingen, deelnemers waren deelnemers die in het begin bang waren
langs te komen, werken met minder vrijwilligers vanwege de beperkte ruimte en het werken met
tijdslots om hierdoor de rijen en contacten zoveel mogelijk verminderen.

Winkelconcept
Bij de Voedselbank Overvecht speelden we al geruime tijd met het idee dat we de deelnemers meer
keuze willen geven. Het oude systeem is gebaseerd op aanbod welke we verdeelden op basis van het
aantal pakketten en personen in het huishouden.
Sinds 2019 zijn we serieus aan het kijken of we een aanpassing kunnen maken in het oude systeem
waardoor deelnemers meer keuzevrijheid krijgen. En dat is gelukt! Hoewel we in het begin van de
coronacrisis onze prioriteit bij het verantwoordelijk uitdelen van de pakketten hebben gelegd, konden
we vanaf 1 juni weer een aantal zaken oppakken die nodig waren om een start te maken met het
winkelconcept.
Als vooronderzoek zijn we meerdere keren langs andere voedselbanken geweest die ook een winkel
hebben gecreëerd. Het uitgangspunt: deelnemers meer keuzevrijheid geven en voedselverspilling
tegengaan. Met meer inzicht in de behoefte van de deelnemers, kunnen we ook onze donatie acties
ook beter afstemmen. Al blijft onze eerste uitgangspunt: we verdelen wat we krijgen.
Gedurende de zomervakantie zijn er steeds meer materialen binnengekomen; stellingkasten en een
koelvitrines. Daarnaast hebben we veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen!
In oktober zijn we gestart met de winkel, zowel houdbaar als verse producten staan uitgestald en
kunnen gekozen worden door de deelnemers. Het is door deelnemers positief ontvangen. Ook de
vrijwilligers gaven aan dat ze blij zijn met de nieuwe manier van werken, dit geeft ze de kans om meer
connectie te maken met de deelnemers.
Producten
Voedselbank Overvecht is volledig afhankelijk van donaties. Structureel ontvangen wij wekelijks
voedsel van het centraal magazijn van Voedselbank Utrecht. Het centraal magazijn wordt in eerste
instantie bevoorraad door distributiecentrum Rotterdam (één van de 10 voedselbank
distributiecentra in Nederland) en krijgen zij producten gedoneerd van diverse leveranciers w.o. de
groothandel, supermarkten en particulieren. Daarnaast krijgen wij rechtstreeks voedsel en geld
gedoneerd van supermarkten, particulieren, kerken, scholen, kerkleden en buurtbewoners uit onze
buurt. Verder organiseren wij inzamelacties bij supermarkten in de buurten organiseren de scholen
en kerken in onze omgeving ook inzamelacties t.b.v. de Voedselbank. Samen met het bestuur van
onze Stichting doen we aan werving donateurs voor giften in geld, natura en diensten. Afhankelijk van
de beschikbare voorraad die we hebben voor het samenstellen van de voedselpakketten en natuurlijk

de beschikbare financiële middelen kopen wij wekelijks ook voedsel zoals melk, vlees, eieren en
groenten bij. Behalve de wekelijkse tassen en dozen met producten die we ontvingen van
buurtbewoners hebben we heel veel voeding ontvangen uit de diverse inzamelingen w.o. met St.
Maarten van de Johanneskerk, de Tuindorpkerk, de Pauluskerk, overige kerken en OB Scholen
Tuindorp. Elke maand hebben buurtbewoners gesteund met verse producten w.o. halal vlees, eieren
en melk. We ontvingen geld donaties vanuit de Grote support voor onze voedselbank
In de tweede helft van 2020 zagen we dat de aandacht, en daarmee de aanvoer van voedsel, enorm
is teruggelopen. Normaal gesproken zouden we bij supermarkten kunnen staan om producten in te
zamelen, helaas is dat op dit moment niet mogelijk.
We hebben toen besloten om verschillende acties op te zetten. We hebben o.a. een flinke subsidie
van de gemeente Utrecht gekregen voor het realiseren van ons winkelconcept en het aanvullen van
onze pakketten met verse producten. Daarnaast hebben we verschillende interviews gegeven, en
kleine lokale acties opgezet. In december is er ook lokaal veel aandacht geweest voor onze
voedselbank dmv een flyer actie, dit heeft een groot bedrag opgeleverd welke we kunnen gaan
inzetten om eventuele tekorten in onze voorraad aan te vullen.
Financiën
Stichting Voedselbank Overvecht maakt jaarlijks een financieel verslag. Met de geld donaties kunnen
wij wekelijks voedsel bijkopen en bijdragen aan nutsvoorzieningen en onderhoud van onze uitgifte
locatie. Onze huisvesting wordt gesubsidieerd door de gemeente. Zie voor het inhoudelijke verslag
onze website pagina.

