
Jaarverslag over 2020.  
 

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen  
 
Het jaar 2020 zal iedereen lang in herinnering blijven als het gaat om de corona-pandemie. Voor veel 
mensen waren de gevolgen merkbaar omdat er op een andere manier met elkaar moest worden 
omgegaan. Huisbezoeken waren niet mogelijk, omdat de woningen niet geschikt waren voor een 
gesprek met in achtneming van de anderhalve meter. Daarnaast maakt de leeftijd van veel van onze 
vrijwilligers dat ze behoren tot de kwetsbare groep. Toch kon het werk van de voedselbank iedere 
week doorgaan.  
 
Door op de uitdeellocatie de pakketten op te laten halen op een vooraf aan de client gegeven 
tijdstip, kon voldoende afstand worden gehouden en konden de hygiëne maatregelen goed worden 
toegepast.  
 
De bereidheid tot ondersteuning van mensen uit onze doelgroep was onverminderd groot. 
Organisaties als dorpsbelangen, kerken en scholen lieten merken dat ze het werk van de voedselbank 
graag steunden door financieel bij te dragen of door voedselacties te organiseren. 
 
Cliënten 
In 2020 zijn 30 cliënten uit zorg gegaan. Voor een groot deel komt dat door de wijziging van het 
gezinsinkomen. Wat opvalt is dat we een groot aantal kinderen in ons huidige klantenbestand 
hebben. Momenteel zijn er tussen de 50 en 60 volwassenen en 45 kinderen. 
Omdat er voortdurend mensen zich aan- en afmelden is er over het hele jaar gezien, ongeveer 1300 
pakketten samengesteld. Op dit moment voeden wij nog 128 monden per week. 
 
Kinderen 
Kinderen krijgen van ons extra aandacht. Voor hen worden er door de Stichting Jarige Job verjaardag 
pakketten geleverd.  
 
Certificering 
Voedselveiligheid vinden wij erg belangrijk. In 2020 is ons certificaat opnieuw verlengd ook nu weer 
na een onaangekondigde audit.  
 
Acties en subsidies 
De jaarlijkse inzameling van DE-bonnen, in samenwerking met de leden van de Lionsclub 
Surhuisterveen-de Leyen, maakte dat er voldoende koffie voor de pakketten aanwezig was.  
De deur-acties bij supermarkten hebben flink bijgedragen aan het vullen van onze voorraad. 
Verschillende kerken binnen onze gemeente hebben dit jaar financieel bijgedragen waar zij dat in 
andere jaren vooral met goederen deden.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaande uit 4 personen, heeft leiding gegeven aan een 5 tal screeners en 3 
coördinatoren, een persoon die functioneert als eerste aanspreekpunt en een kwaliteitsbewaker. 
 
Tenslotte 
Gezien de opgebouwde contacten met diverse maatschappelijke organisaties, kerken, lokale winkels 
en de lokale overheid en niet te vergeten de inzet van de vrijwilligers, was het mogelijk om in heel 
het jaar 2020 er voor de cliënten te kunnen zijn.   
 
 
 


