
JAARVERSLAG  2021 
 
ALGEMEEN 
 
De werkzaamheden bij de Voedselbank en Kledingbank hebben ook dit jaar geen hinder 
ondervonden terwijl het coronavirus er nog steeds was. Dat is best bijzonder!  Wat was het 
fijn, toen de mondkapjes weer af mochten tijdens het werk en we bij de Kledingbank niet 
meer op afspraak hoefden te werken. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft  4 x vergaderd. Het eerste  deel van de vergadering waren ook de 
coördinatoren aanwezig. 
 
Vrijwilligers 
Wat zouden wij zijn zonder vrijwilligers! Bij de Voedselbank zijn er 70 vrijwilligers actief, 
bij Kledingenzo zijn het er 16. We hebben in november de vrijwilligers een etentje 
aangeboden in de Lockhorst! Niemand van de vrijwilligers heeft  dit jaar een 
vrijwilligersvergoeding gekregen.  
 

VOEDSELBANK  SLIEDRECHT  
 
Uitgiftepunten 
Onze Voedselbank heeft 3 uitgiftepunten voor haar voedselpakketten:  Sliedrecht  
(hoofdlocatie), Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland. In Bleskensgraaf hebben we in 2021 een 
nieuwe locatie gevonden: gebouw “Diakonia” in de Dorpsstraat.   
 
Hoe verdelen we het eten over de huishoudens? 
We hanteren nog steeds de volgende verdeling: Je krijgt een ROOD pakket  , een WIT pakket 
of een BLAUW pakket.  Het rode pakket is het kleinste en het blauwe pakket het grootste.  
Bij het toekennen kijken we naar het aantal volwassenen en de gezamenlijke leeftijd van de 
kinderen. 
 
Wie komt in aanmerking voor een voedselpakket? 
We hanteren de normen van Voedselbank Nederland. Elk jaar wordt deze normering 
aangepast. Het gaat om het besteedbare inkomen. De norm voor 1 persoon is:  > € 250,- 
Voor elke volgende persoon komt er € 100,- bij. Na een periode van  3 of 6 maanden wordt 
deze beoordeling opnieuw gedaan.  Er moet gewerkt worden aan oplossingen zodat binnen 
36 maanden de financiën weer op orde zijn. Voor de administratie gebruiken we het 
programma: Voedselbank.nu, ontwikkelt door VB Nederland. 
 
Aantal klanten 

31 dec Sliedrecht Bleskensgraaf Nieuw-Lekkerland Totaal 

2018 51 7 15 73 

2019 75 13 11 99 

2020 88 8 13 109 

2021 66 10 8 84 

 
In deze grafiek  hadden we 2020 het hoogste aantal klanten. De verwachting is dat we in 
2022 weer gaan groeien  door de duurdere prijzen van gas, elektra en boodschappen. 
 
 



Hoe komen we aan eten? 
Het Regionale Distributie Centrum in Rotterdam levert ons, tegen vergoeding,  elke week  
een goed gevuld krat met allerlei producten, er zitten ook  verse producten  in. In boxen 
komen er ook koel- en vriesproducten mee.  
Het RDC in Rotterdam heeft ons gemeld, dat aanleveren van de kratten in de loop van 2022 
gaat stoppen.  We zullen dan nog wel “bulkgoederen” ontvangen.  We zullen als 
Voedselbank nieuwe bronnen moeten aanboren om goed gevulde pakketten te houden.  
 
Acties, giften, donaties, sponsoren  
We danken alle sponsoren en gevers voor hun financiële bijdrage. Zonder hun bijdrage 
kunnen we geen voedselpakketten maken!  Ook de Kledingbank brengt jaarlijks geld binnen 
door kledingverkoop. Ik noem ook enkele grotere acties van dit jaar: Postcodeloterij –  
Vega-waardebonnen van € 12,50 ingezameld en daarmee gewinkeld in de AH en de 
Ontbijtactie van AH – klanten doneren  producten voor een gezond ontbijt. In de  Jumbo aan 
de Populierhof hangt een statiegeldbus Voor de Voedselbank.   De Sint cadeaus  zijn dit jaar 
voor het eerst verzorgd door SINTVOORIEDEREEN! Stichting Jarige Job heeft weer voor alle 
kinderen t/m 18 jaar een verjaardagdoos geschonken. 
 
Voedselveiligheid 
In 2016 hebben we het predicaat Voedselbank GROEN gekregen. 
Bij de controle in 202 hadden we 100 punten. Heel mooi!! 
 
Website  - Facebook 
Zowel Voedselbank als Kledingenzo hebben een Facebook pagina en er is een gezamenlijke 
website. 
 

KLEDINGBANK  KLEDINGENZO 
 
De gevolgen van CORANA voor de Kledingbank waren  ingrijpender. In de periodes van de  
lockdown hebben we geen klanten toelaten tot we ontdekten dat we een essentiële winkel 
waren.  We hebben steeds wel gewerkt met afspraken.  
 
Gebruikte kleding afgeven 
Dat is het hele jaar doorgegaan. Onze vrijwilligers hebben het uitgezocht. De mooiste kleding 
wordt in de winkel gehangen of bewaard in dozen, net welk seizoen het is. De  overige 
kleding doneren we aan goede doelen. 
 
Winkelen in KLEDINGENZO 
We verstrekken kledingpassen aan klanten van voedselbanken en  huishoudens, met een 
bijstandsuitkering.  Elk gezinslid kan dan gratis 15 stuks kleding uitzoek en een jas en een 
paar schoenen. In september hebben we een uitverkoop gehad, die heel ruim was opgezet, 
ook de buitenruimte hebben we gebruikt. 
 
Hoeveel kledingpassen hebben we uitgegeven? 

 Kledingpassen Huishoudens 

Winter 2018-2019 708 228 

Zomer 2019 745 248 

Winter 2019-2020 614 219 

Zomer 2020 626 208 

Winter 20210-2021 588 192 

Zomer 2021 605 198 
 



 
 
TENSLOTTE 
 
Als we terug kijken op het jaar 2021, kunnen we zeggen, dat  het werk bij VOEDSELBANK 
SLIEDRECHT en KLEDINGBANK KLEDINGENZO met  enthousiasme en grote inzet van alle  
vrijwilligers weer gedaan is:  vele monden zijn gevuld en veel kleding heeft een 2e 
bestemming gekregen!  
 
 
Gerda de Jong 
 
Secretaris Voedselbank Sliedrecht 
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