
JAARVERSLAG  2018 
 
VOEDSELBANK Sliedrecht en Kledingbank KLEDINGENZO 
 
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag. Het werk voor beide afdelingen is week in 
week uit doorgegaan: op donderdag was er voor elke klant een voedselpakket en 3x per 
week heeft Kledingbank KLEDINGENZO haar openingstijden gehad. Zelfs in de vakantie 
periode hoefden we niet te sluiten. 
 
VOEDSELBANK Sliedrecht 
Wij hebben 3 uitgiftepunten: Sliedrecht, Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland. Sliedrecht is de 
hoofdlocatie, We hebben de beschikking over een pand met de nodige voorzieningen van 
koel en vries. Dit pand bevindt zich aan de Elzenhof 138. 
 
Op 31 december 2017 hadden we  53 klanten en we sloten het jaar 2018 af 73 klanten. 
Op uitgiftepunt Sliedrecht 51, uitgiftepunt Bleskensgraaf 7,  uitgiftepunt 
Nieuw-Lekkerland 15.  
 

 Sliedrecht Bleskensgraaf Nieuw-Lekkerland Totaal 

dec    2016 41 1 7 49 
dec    2017 39 5 9 53 

dec    2018 51 7 15 73 
 

Het team Aanvraag-Herintake kan vermelden, dat er dit jaar 59 aanvragen waren en dat er 
62 klanten zijn gestopt. 
 
Met  de inzet van vele vrijwilligers konden we op donderdag weer voedselpakketten 
uitdelen. Elke week geven we het aantal klanten door aan het regionale Distributiecentrum 
van de VB, voor ons is dit in Rotterdam. Dit aantal gevulde kratten  mochten we op 
donderdag ophalen. Er waren altijd koelboxen met gekoelde producten bij en soms boxen 
met vriesproducten Vanaf 1 november 2018 worden de kratten en de boxen door DC 
Rotterdam op locatie gebracht.  Het andere deel van het voedselpakket bestaat uit 
producten, die we zelf verzamelen, krijgen van acties  of inkopen. Zie ook jaarverslag 2017. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de coördinator VERS en bij de coördinator 
MAGAZIJNPRODUCTEN. Bij het uitgifte punt is Sliedrecht worden deze producten op tafels 
gezet. Met een winkelwagentje kunnen de klanten hun keuze maken. Er is wel aangegeven 
hoeveel ze van elk product mee mogen nemen. Voor de uitgifte van vries en koele 
producten hebben we een schuifvriezer en een staande koeling in gebruik.  
Om het magazijn gevuld te houden hebben we in november een winkelwagenactie 
georganiseerd in de PLUS van Nieuw-Lekkerland. Ongeveer 200 producten zijn gedoneerd. 
In 2019 gaan we dit ook doen in Sliedrecht.  
Voor klanten uit Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland worden de voedselpakketten met onze 
bus naar de uitgiftepunten gebracht. Daar zijn dan vrijwilligers, die voor de verdeling zorgen.  
De klanten moeten  het pakket altijd zelf bij het uitgiftepunt ophalen. Elke week gaan de 
klanten met twee goed gevulde shoppers naar huis. En dit alles is mogelijk door de vele 
vrijwilligers, die meehelpen! 
 



Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. In 2016 hebben we het predicaat Voedselbank 
GROEN gekregen. Na een controle in juni 2017 hebben we aantal verbeterpunten uit 
moeten voeren. De controle in 2018 was goed. We zijn Voedselbank GROEN. 
 
Ook dit jaar hebben we de voedselpakketten voor Voedselbank Hardinxveld verzorgd.  
Per 31 december 2018 is aan deze samenwerking een eind gekomen. 
 
Kledingbank KLEDINGENZO 
Hoogtepunt was dit jaar wel de naamsverandering. Op zaterdag 10 maart heeft Wethouder 
Hanny Visser deze onthult: KLEDINGENZO. We hopen zo nog meer mensen binnen te krijgen. 
De KLEDINGENZO werkt nog volgens het zelfde concept: 2x een morgen- openstelling en 1x 
op de avond. Aan klanten van  Voedselbank Sliedrecht en Voedselbanken uit de omgeving 
worden halfjaarlijks kledingpassen verstrekt. Ook hebben huishoudens met 
bijstandsuitkering weer in april en oktober een brief gekregen, waarmee ze  gratis 
kledingpassen kunnen krijgen. In de zomerperiode van 2018 hebben 66 huishoudens ( 209 
kledingpassen), die klant bij Voedselbanken passen gekregen en 112 huishoudens ( 351 
kledingpassen), die een bijstandsuitkering hebben.  
 

Totaal Kledingpassen  Huishoudens 
Winter 2017-2018 475 151 

Zomer 2018 560 178 
 

De gewone verkoop en de uitverkopen van de Kledingbank hebben mooie bedragen 
opgebracht. Hartelijk dank aan allen, die hun kleding, beddengoed , ed.  bij ons de container 
deponeren. Onze winkel hangt altijd vol! De kleding, die van mindere kwaliteit is, doneren 
we voor goede doelen. Wat onbruikbaar is wordt door een bedrijf opgehaald en we krijgen 
er een kleine vergoeding voor.  
 
 
Algemeen 
Met een gift van de Kaai hebben we 3 grote airco’s aan kunnen schaffen. We gebruiken ze 
zowel om het gebouw te verwarmen en te koelen. 
 
De vrijwilligers (85) hebben we dit jaar een etentje aangeboden in het CJV gebouw.  
 
Het bestuur heeft  6 x vergaderd. De coördinatoren waren het eerste  deel van de 
vergadering ook aanwezig. 
 
We kunnen terug zien op een “mooi” jaar. We hopen, dat we ook het komende  jaar weer 
veel mensen  kunnen helpen met voedselpakketten en gratis kleding 
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