
JAARVERSLAG 2015 VAN VOEDSELBANK  VAASSEN, EPE, HEERDE & OMSTREKEN 
 
Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde & Omstreken, opgericht in 2007, is een organisatie van 
uitsluitend onbetaalde, toegewijde vrijwilligers. Ons doel is om met het wekelijks verstrekken van 
voedselpakketten gemiddeld 75 gezinnen in de Gemeenten Epe en Heerde die dit echt nodig hebben 
te ondersteunen. Een tweede belangrijke doelstelling van onze Voedselbank is om voedselverspilling 
zo veel mogelijk tegen te gaan.  
 
Uit het zeer lage verloop onder de vrijwilligers van onze Voedselbank blijkt hoe zeer deze 
doelstellingen gezamenlijk door alle vrijwilligers gedeeld worden. Anders gezegd, een groot aantal 
van de vrijwilligers zet zich reeds jaren elke week in voor de cliënten van onze Voedselbank.  
 
De afdelingen ‘WMO’ in de Gemeenten Epe en Heerde ondersteunen onze Voedselbank bij het 
toetsen of bestaande en nieuwe cliënten van de Voedselbank (blijven) voldoen aan de 
inkomensvoorwaarden om voor een voedselpakket in aanmerking komen.  
 
De levensmiddelen die wekelijk in voedselpakketten aan onze cliënten wordt verstrekt worden ons 
geschonken door bedrijven, Kerken en particulieren. Ook de door ons gemaakte exploitatiekosten 
worden, zoals uit bijgaande jaarrekening blijkt, geheel betaald uit de opbrengsten van geldelijke 
donaties welke ontvangen worden van Kerken, particulieren en bedrijven in onze twee Gemeenten.  
 
Het Bestuur van de Voedselbank dankt allen heel hartelijk voor de steun die zij geven als ook voor de 
prettige samenwerking.  
 
    ---------------------------------------------    
  
Ondanks een verbetering van de Nederlandse economie blijft nog steeds een (te) groot aantal 
gezinnen afhankelijk van de steun van de Voedselbank. 
2015 was daarom opnieuw een druk jaar. Met name worden ook de volgende bijzondere 
gebeurtenissen genoemd : 

 het met goed gevolg afleggen van alle testen voor een zogenaamde ‘groen certificatie’ Dit 
certificaat bevestigt dat onze Voedselbank volgens de door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) gestelde voorwaarden werkt. Dit betekent dat alle werkzaamheden 
van onze vrijwilligers welke van invloed (kunnen) zijn op de kwaliteit van het voedsel volgens 
strenge voorschriften (zogenaamde protocollen) worden verricht. Deze werkzaamheden 
worden ook goed schriftelijk vastgelegd zodat deze later door onafhankelijke instanties 
kunnen worden gecontroleerd. Dit gaat uiteraard gepaard met een intensieve training van en 
extra werkzaamheden verricht door de vrijwilligers en verhoogt verder de exploitatiekosten 
van de Voedselbank; 
Hiermee wordt de voedselveiligheid binnen onze Voedselbank verder gewaarborgd en 
hebben de donateurs de garantie dat de door hen geschonken levensmiddelen kwalitatief 
goed blijven tot het moment dat zij aan onze cliënten worden verstrekt;  

 het in gebruik nemen van een nieuwe (tweedehands) koelwagen. Met deze koelwagen zorgt 
onze Voedselbank ervoor dat het eten tijdens het transport naar en van de Voedselbank op 
de juiste (wettelijk bepaalde) temperatuur blijft. Deze koelwagen werden grotendeels 
gefinancierd uit giften van de Lionsclub Epe, de Jan Nienhuis Vereniging in Heerde, het 
Rabofonds Noord Veluwe en Voedselbanken Nederland; 

 het verlies van één grote donateur (die ongeveer 20% van de exploitatiekosten financierde) 
Als gevolg hiervan is onze Voedselbank nog intensiever op zoek naar donateurs om de 
continuïteit van onze Voedselbank (deze zal ook in de toekomst nodig blijven) te kunnen 
garanderen; 

 de vernieuwing van onze website (deze zal medio 2016 worden afgerond) om iedereen die 
bij onze Voedselbank betrokkenen is, of hierover informatie wil krijgen, (nog) beter te 
kunnen bereiken. 



 
In 2016 zal onze Voedselbank de huisvesting van de Voedselbank voor langere tijd veilig willen 
stellen.  
 
Financiële gebeurtenis na balansdatum 
Er zijn, buiten de in de jaarrekening genoemde aanschaf van een koel- en vriescel begin 2016, geen 
materiele gebeurtenissen na balansdatum. 
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