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Ontstaan, oprichting en doelstelling.  
 
Op 13 december 2005 is de Stichting Voedselbank Steunpunt Wijchen opgericht. 

De doelstelling: "Het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in 
Nederland, vooral in de gemeente Wijchen". 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als: Stichting Voedselbank Steunpunt Wijchen, 
wij eten zij eten, onder nummer 09155899. 

We zijn vanaf het begin aangesloten geweest bij de Nederlandse Voedselbanken, die in 
2010 overging naar een vereniging: Voedselbanken Nederland  

Op 06-04-2010 hebben wij middels een statutenwijziging de naam van de Voedselbank 
veranderd in Stichting Voedselbank Wijchen en Omstreken en sinds 2014 is dat veranderd in 
Voedselbank Wijchen & Beuningen. 
Voor meer informatie over ons ontstaan zie de vorige jaarverslagen. 

Gebouwen 

In 2017 zijn zowel Wijchen als Beuningen verhuisd naar een nieuwe locatie, noodzakelijk, 
omdat het aantal afnemers zo hard gegroeid is. 
In Wijchen kregen we dankzij Kringloopwinkel Vraag & Aanbod per 1 januari de sleutels van 
Kruisbergseweg 54. Op 1 maart zijn we verhuisd. 

We beschikken nu over voldoende ruimte om er wekelijks de pakketten aan de afnemers uit 
te delen. Ook de kratten inpakken en de opslag van de voorraad kan daar plaats vinden. We 
hebben ook ruimte voor de vrijwilligers: koffiedrinken, vergaderen en vrijwilligersfeestjes 
kunnen allemaal op dezelfde locatie plaats vinden. Vanuit de politiek zijn we geweldig 
ondersteund, zij betalen middels een structurele subsidie onze huur van € 15.000 op 
jaarbasis. 
In Beuningen bleef de politiek niet achter. Daar kregen we in juni ruimte in een voormalig 
schoolgebouw op Rijstveld 4 samen met andere organisaties. Hiervoor hoeven we geen huur 
en kosten te betalen en ook krijgen we jaarlijks nog een subsidie van €2500,- als bijdrage 
voor de vervoerskosten.  

Onze vrijwilligers en coördinatoren hebben geweldig werk verzet om de verhuizing, inrichting 
en verbouwing van beide locaties gerealiseerd te krijgen op zo’n korte termijn. Ook veel dank 
aan de “kerstengelen” die ons hierbij in Wijchen geholpen hebben.  
 



Bestuur en coördinatoren 

Er heeft in mei 2018 een bestuurswijziging bij de KvK plaats gevonden, het bestuur bestaat 
uit 7 personen, aangevuld met de coördinatoren. 

Ook het logistieke team wordt geleid door een coördinator. 

Het bestuur heeft in 2018  10 keer vergaderd. 

 

Vrijwilligers. 

We hebben in 2018 ongeveer 45 vrijwilligers, inclusief bestuur, coördinatoren en chauffeurs. 
Ieder jaar worden onze vrijwilligers bedankt tijdens en met een etentje en een 
nieuwjaarsborrel in “eigen huis”. 

  

Voedselveiligheid bij onze  Voedselbank 

In 2014 zijn we begonnen met het behalen van het Groencertificaat van de NVWA. De ruimte 
in Wijchen werd in 2014 goedgekeurd, voor Beuningen lukte dat in 2015. De nieuwe locaties 
die we in 2017 konden betrekken voldoen zowel in Wijchen als in Beuningen ook weer aan 
de door de NVWA gestelde eisen voor voedselveiligheid.  

 
Werkwijze toekenning voedselpakketten. 

De aanvraag voor een voedselpakket valt in Wijchen onder de integrale hulpverlening van 
“Huis van de Gemeente". Iedere aanvrager krijgt een vaste contactpersoon toegewezen die 
o.a. de aanvraag kan doen.  

Naast het “Huis van de Gemeente”  kunnen mensen ook een aanvraag indienen bij Sterker, 
het vroegere NIM (maatschappelijk Werk) of via de SWOW (welzijn ouderen), 
MeerVoormekaar, verslavingszorg, sociale wijkteams, bewindvoerders of andere sociaal-
maatschappelijke instellingen of personen. 

Beuningen kent geen “Vraagwijzer”, de meeste aanvragen komen dan ook via Sterker 
sociaal werk of Bewindvoering.  

Elke aanvraag komt bij de Voedselbank binnen ter beoordeling. Enkele bestuursleden 
beoordelen de aanvragen met als leidraad de landelijke criteria, de persoonlijke situatie van 
de cliënt en het advies van de aanmeldende instantie. Daarna wordt er een beslissing 
genomen over het al of niet toekennen van een voedselpakket. Naar de aanmeldende 
instantie wordt dit besluit teruggekoppeld.  
Er wordt altijd een brief gestuurd naar de afnemer met het besluit en informatie.  
In Wijchen en in Beuningen is een afhaalpunt, waar men iedere vrijdag een voedselpakket 
kan ophalen. 
 
Eenmaal samengestelde pakketten die, om welke reden dan ook, niet kunnen worden 
verstrekt, krijgen gedeeltelijk een alternatieve bestemming die aansluit op de doelstelling van 
de Voedselbank. 

 
Logistiek. 
Iedere week worden er levensmiddelen opgehaald in Arnhem en naar Beuningen en Wijchen 
gebracht.  



Hier worden de voedselpakketten samengesteld en aangevuld met lokaal verworven 
levensmiddelen. 

Voor het transport wordt er in 2011 nog gebruik gemaakt van een bus die beschikbaar 
gesteld is door de lokale kringloopwinkel van Stichting Vraag en Aanbod en voor Beuningen 
een personenauto. Begin 2012 hebben we met hulp van diverse sponsoren een koelbus 
kunnen aanschaffen die we nu nog steeds voor vervoer gebruiken. 

Maar om te voorkomen dat die  oude bus het plotseling opgeeft, zijn we al op zoek naar een 
geschikt alternatief, waarvoor we ook de hulp van sponsoren nodig zullen hebben.  

Er is een klein bestelbusje bij gekocht om aan alle vragen voor vervoer te kunnen voldoen. 

Er wordt gedurende de week voedsel opgehaald in Beuningen en Wijchen bij supermarkten, 
bedrijven, tuinders, bakkers etc. 

 
Sponsoring voedsel 
Veel supermarkten verstrekken verse groenten en andere producten, brood is te verkrijgen 
via lokale bakkers in Wijchen en Beuningen en enkele agrariërs stellen verse groenten en 
aardappelen beschikbaar. In het seizoen wordt er verse groente en fruit van de 
volkstuindervereniging ontvangen en kunnen er vrij kersen, appels en peren geplukt worden. 

Voor de rest van het voedsel is de stichting afhankelijk van hetgeen wekelijks door de 
Regionale Voedselbank Arnhem verstrekt wordt.  

Ook In 2018 kregen we regelmatig fruit en groenten uit de Interventieregeling. 

Ook enkele particulieren en ondernemers doneren op incidentele basis levensmiddelen. Er 
zijn verschillende acties geweest om houdbaar voedsel in te zamelen. Zoals de inzamelactie 
van een school, wijkvereniging, een winkelwagenactie en het inzamelen van kerstpakketten. 
In die kerstpakketten zitten nogal eens non-food artikelen en alcoholische dranken, die niet 
aan cliënten verstrekt (mogen) worden. Deze worden verkocht, waarbij de opbrengst dient 
ter dekking van de exploitatiekosten van de stichting, of deze krijgen een alternatieve 
bestemming conform de doelstelling van de stichting.  

Ook werd er in Wijchen een Santarun georganiseerd door de Wijchense Tafelronde199. 

We merken dat nu de crisis nog steeds mensen treft, men ook bereidwillig blijft de 
Voedselbank te helpen, dat is heel hartverwarmend.  

Vanaf eind 2013 geven de ambtenaren van de gemeente Wijchen voedsel voor de 
Voedselbank, niet alleen incidenteel maar continu. Ook in 2018 gaan ze daarmee door, een 
geweldig initiatief! 

Oogoptiek Wennekes en wijkcentrum 't Achterom hebben permanent een krat/bak in de 
winkel/'t wijkcentrum staan waar voedsel voor de Voedselbank in gedaan kan worden! 

 

Financiële Donaties  

Al vrij snel na publicatie van het bestaan van de Voedselbank in Wijchen kwamen er van 
verschillende kanten financiële giften en goederen. 

Ook in 2018 kregen we weer financiële steun, door kerken, individuen en organisaties. 
Caritas ondersteunde ons zodat we een koelruimte konden aanschaffen, Vraag & Aanbod 
gaf een grote donatie, de Protestantse Kerk gaf ook ruimhartig.  



We krijgen subsidie van de gehele huur door de gemeente in Wijchen en in Beuningen 
hoefde geen huur voor de nieuwe locatie betaald te worden en krijgen we jaarlijks nog 
€2500,- aan subsidie voor de vervoerskosten! 

 

Voorlichting en publiciteit. 

Informatie over de voedselbank kan verkregen worden via de website: 
www.voedselbankwijchen.nl  , maar ook zijn er flyers beschikbaar. 

We hebben een Facebookpagina: https://www.facebook.com/VoedselbankWijchen/ 

Ook kunnen er Crowd Funding Acties gedaan worden voor onze voedselbank: 
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/h2d3LUrXt94/stichting-voedselbank... 

 

Plaatselijke en regionale media besteden soms aandacht aan het werk van de Voedselbank 
via krant, radio en televisie. 

 

 

Activiteiten in 2018: 

Januari: 

 Outlook 365 geïnstalleerd 
 Inventarisatie belangstelling bijwonen ijshockeywedstrijden 
 Inventarisatie belangstelling Verwenmiddag NL-Doet 
 Bezoek RABO-medewerksters; zij waren belangstellend hoe de gift van het 

Coöperatiefonds was besteed en de nieuwe ruimte van de Voedselbank 
 Bezoek aan bijeenkomst in Nijmegen van RABO Clubkasactie. 

Februari: 

 Wifi geïnstalleerd op Kruisbergseweg 
 Start Noordkaap-expeditie van groep Showlight 
 Kennismaking met leden van Tafelronde199, in die 2018 diverse activiteiten 

gaan organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 
Voedselbank 

 In Beuningen komen Jan Kersten en wethouder Sjef van Elk (wethouders) 
kijken en informeren wat er gebeurt op een uitgiftemiddag en wat er nodig is 
een eventuele voedselbank in Druten te starten. 

 Heteluchtblower aangeschaft –  
 Controle ARBO en Risico-inventarisatie en -Evaluatie – tips zo mogelijk en 

noodzakelijk uitgevoerd. 

Maart: 

 NL-Doet Verwendag – afnemers wordt een mooie middag aangeboden met 
afsluitend diner. Georganiseerd door de RABO en Vincentiusvereniging. 

 Voorbereiding nieuw Privacyreglement 
 Bezoek en rondleiding leerlingen Maaswaas College  
 Bezoek Anton de Boer Meervoormekaar (wat kunnen we voor elkaar doen?) 
 Bezoek Mia Pouwels met voorstellen nieuwe briefteksten die ook voor 

laaggeletterden begrijpelijk zijn 



 Bestuursleden aanwezig bij de ROP-vergadering in Arnhem 
 Voorbereiding Paasinzameling AH 
 Poetsploeg geformeerd  

April: 

 Paasinzameling 
 Bestuursleden aanwezig bij ALV VB-Ned. in Houten 
 Controle Brandveiligheid: brandblussers worden vervangen, V&A neemt de 

controle mee in hun procedure 
 Receptie bezocht van jubilerende Kledingbank in Nijmegen 
 Bestuurswisselingen geregeld bij KvK 

Mei: 

 Extra ALV van VB-Ned. in Houten ivm nieuwe Privacyreglement – 2 
bestuursleden aanwezig 

 Bezoek aan Vluchtelingenwerk in Beuningen, afspraken maken met Sociaal 
Sterker Werk 

 Bestuurslid aanwezig bij bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet Wijchen 
 Bestudering en voorbereidingen bespreken voor implementatie nieuwe 

privicayreglement. Diverse taken verdeeld. Het privacy-statement op de 
website aangepast 

 Papiervernietiger aangeschaft 
 Vergaderkalender vastgesteld 
 Formulieren vaststelling subsidie 2017 en aanvraag 2019 bezorgd bij 

Gemeente 
 Huurovereenkomst Beuningen ondertekend en verstuurd 
 Fotoshoot in Beuningen met deelnemers Expeditie Noordkaap  

Juni: 

 Bezoek Jeanny Evers en Henny Beers m.b.t. de oprichting van een 
voedselbank in Druten. Informatie gegeven “hoe begin je een 
voedselbank?” en hoe kunnen we eventueel samenwerken? 

 Geheimhoudingsformulieren ondertekend door alle vrijwilligers 
 Enquête VB-Ned. ingevuld 
 Inzameling bij Jumbo in Beuningen 
 Kennismaken met Christine Hutting van Gemeente Beuningen 

Juli: 

 Inzameling Coöp. Tunnelweg – 5 vrijwilligers aanwezig 
 Voor meer herkenbaarheid bij acties bodywarmers besteld 
 Aanschaf schrobmachine 
 Cadeaubonnen uitgedeeld geschonken door Vincentius en Diaconie) voor 

kinderen tot 12 jaar, voor iets leuks voor de vakantie 
 Probleem als gevolg van de nieuwe Privacywet, proberen op te lossen met 

dame in Beuningen die activiteiten organiseert voor de kinderen van de VB 
in Beuningen.  

 Bezoek aan het NIM in Beuningen i.v.m. werkwijze evaluaties 
 

 

 



Augustus: 

 Aankondiging actie “fietsen voor de Voedselbank” . Initiatief van Hubert 
Hendriks van VB- Nijmegen.  

 AH gaat landelijk spullen aanleveren die uit het assortiment gaan 
 Uitnodiging ontvangen aanwezig te zijn bij een concert in de Goffert, t.g.v. 

het 10-jarig bestaan van NEC Maatschappelijk 
 Dekbedden etc. ophalen, sorteren en uitgeven 
 Controle Houwersgroep 
 Bezoek van delegatie Voedselbank Druten 
 Bezoek leden van de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen 
 Aanwezig bij ROP-overleg in Arnhem 

September: 

 Aanmelden voor project ARBO, Risico-inventarisatie- en evaluatie en 
voedselveiligheid van VB-Ned.  

 Inzameling bij AH Beuningen 
 Bezoek van Huub van Nijnatten, m.b.t. prestatie-overeenkomst 

budgetsubsidie 
 Start voorbereiding DE-Puntenactie i.s.m. Lions Wijchen 
 Vloer in de gang geëgaliseerd en geschilderd 

Oktober: 

 Vrijwilligersdiner in “eigen huis”. 
 Fractie Kernachtig Wijchen uitgenodigd voor kennismaking en rondleiding 
 V&A gaat nieuwe (duurzame) airco’s installeren  
 Verdere ondersteuning oprichting VB-Druten 
 Afscheid genomen van oprichter/vrijwilliger Jan Kortstee 
 Verzoek enquête “eetgewoonten” gezinnen met jonge kinderen.  
 Uitnodiging van project “het werkt Wijchen” . Vraagt of iemand een keer 

kan komen vertellen over de Voedselbank?? 
  

November: 

 Sleutelverklaring opgesteld en ondertekend door vrijwilligers die een sleutel 
hebben.  

 Feestelijke uitreiking cheque Fietsproject “Green Capital” door Paul 
Loermans 

 Bezoek delegatie Kernachtig Wijchen – kennismaken en rondleiding 
 Zainab Ozman (PvdA) heeft een vrijdagochtend meegelopen en 

meegeholpen als vrijwilliger 
 Aanwezig bij ROP-overleg op 21 nov. 
 DE-koffiepuntenactie loopt. De dozen zijn besteld  
 Actie Speelotheek – gezinnen kunnen 4x gratis speelgoed lenen 
 Actie Family Surprise  

December:  

 Aanwezig bij ALV VB-Ned. in Houten 
 Nieuwe versie Handboek Voedselveiligheid ontvangen 
 Uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Rondkomdag in maart 
 Intensivering contacten met AH – Wijchen 
 Santarun georganiseerd door Tafelronde 199 – 4 vrijwilligers aanwezig 



 Speelgoedproject van particulier afsluiten. Kamer bij V&A ontruimen.  
 Kerstmarkt in Beuningen met een inzameling voor de Voedselbank  
 Bezoek van leerlingen 2 basisscholen uit Winssen en Beuningen 
 Veel kerstpakketten ontvangen en weer uitgedeeld aan afnemers 
 Van gift van Caritas een koelcel besteld, wordt in jan. afgeleverd. 

Financiën. 

De financiële jaarverslagen van 2005 tot en met 2018 zijn opvraagbaar en staan ook op de 
website 

 

Cijfers afnemers.  

Vanaf april 2006 zijn er voedselpakketten uitgedeeld. 

Er is begonnen met het verstrekken van 5 voedselpakketten. Aan het einde van 2007 
werden er 28 voedselpakketten verstrekt in Wijchen.  

De tendens was dat het aantal nieuw hulpvragen zou afnemen, maar de gevolgen van de 
economische crisis zijn nog steeds merkbaar en dus stijgt ook het aantal afnemers. 

 

Hieronder een overzicht van de verstrekte pakketten in 2018: 

 

In Wijchen hebben we in 2018 Totaal 177 afnemers geholpen, in Beuningen 97: 

   

Wijchen                                               Beuningen 
            Pakketten             Personen    Pakketten               Personen   
     

Januari   108       263        57   173 

December  116       297        60   197  

 

 

Verloop in 2018: Wijchen 61 

   Beuningen 38 
 

 

Voor informatie over voorgaande jaren verwijzen wij u graag naar de betreffende  
jaarverslagen op onze website.  

 


