Jaarverslag Stichting Voedselbank Overvecht 2018 - 2019
Algemeen
Stichting Voedselbank Overvecht is één van de 9 voedselbanken van Stichting
Voedselbank Utrecht. Onze organisatie werkt alleen met vrijwilligers en wordt bijgestaan
door Sociaaljuridische dienstverleners en Buurtteam medewerkers.
De voedselbanken zijn opgesplitst naar postcodegebieden en hebben op verschillende
dagen van de week hun uitgifte. Voedselbank Overvecht heeft op donderdags de uitgifte
van voedselpakketten. De Voedselbank ondersteunt wekelijks 120-130 gezinnen/
deelnemers (van 1 tot 7 persoons huishoudens en totaal ongeveer 300 personen) uit alle
lagen van de bevolking. Deze gezinnen hebben maandelijks te weinig geld over om zelf
voldoende voedsel te kopen. De aanvragen blijven wekelijks binnenkomen, en uiteraard
stromen er ook deelnemers uit. Wij streven onze doelstellingen na door die gezinnen die
voedselhulp nodig hebben, volwaardig en menswaardig te ondersteunen. We proberen
daarbij een voedselpakket samen te stellen waarmee een gezin minimaal 3 maaltijden in
de week kan koken. Alle voedselbanken werken naar de richtlijnen van voedselveiligheid
gesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en worden daarop
gecontroleerd en beoordeeld.
Organisatie
Het bestuur van Stichting Voedselbank Overvecht bestaat uit 4 leden, de voorzitter Erna
Treurniet, de secretaris Maud Boot, de penningmeester Eugene Dolmans en actief lid
Jannelies Dolmans. De coördinatoren hebben 6 keer per jaar overleg met het bestuur van
de Stichting Voedselbank Overvecht en 6 keer per jaar overleg met het bestuur van
Stichting Voedselbank Utrecht tezamen met alle coördinatoren van de voedselbanken
Utrecht en de Tussenvoorziening.
Voedselbank Overvecht werkt met een team van ongeveer 25 vrijwilligers (vaste, op
afroep en stagiaires MBO en HBO) waarvan zeker 15 op de donderdag van 9.00 – 17.00
uur aanwezig zijn op locatie. Een groep vrijwilligers doet de product handling: goederen
ontvangst, voorraad beheer, samenstellen en uitgifte voedselpakketten met houdbare en
non-food producten en uitgifte van verse producten. 2 coördinatoren zijn verantwoordelijk
voor de administratie, de aanmeldingen en uitstroom van deelnemers, de in- en externe
communicatie en de voedselveiligheid. Voor de financiële beoordelings- gesprekken met
de deelnemers hebben we ondersteuning van de Sociaaljuridische dienstverleners van de
Tussenvoorziening. Deze adviseren over gezinnen die in aanmerking kunnen komen voor
een voedselpakket en deelnemers die kunnen uitstromen, volgens de financiële en sociale
richtlijnen opgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland. De Buurteam
medewerkers begeleiden gezinnen op diverse gebieden. Ook worden de deelnemers
ondersteund door de buurtpastor die tevens de voorzitter is van het bestuur van onze
Stichting. 2 vrijwilligers verzorgen in de koffiekamer voor allen koffie en thee.
Alle vrijwilligers worden 2 keer per jaar getraind op voedselveiligheid.
Uitgiftepunt
Voedselbank Overvecht is gehuisvest in het Burezina gebouw in de Jeanne d’Arcdreef en
heeft op de donderdag tussen 14.00 – 16.00 uur de uitgifte van voedselpakketten.
Dit oud schoolgebouw met 4 lokalen is door Gemeente Utrecht aan de Voedselbank
Overvecht beschikbaar gesteld en wordt gedeeld met de bewonersgroep Burezina.
Wij dragen bij aan de kosten nutsvoorzieningen en onderhoud.
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Producten
Voedselbank Overvecht is volledig afhankelijk van donaties.
Structureel ontvangen wij wekelijks voedsel van het centraal magazijn van Voedselbank
Utrecht. Het centraal magazijn wordt in eerste instantie bevoorraad door distributiecentrum
Rotterdam (één van de 10 voedselbank distributiecentra in Nederland) en krijgen zij
producten gedoneerd van diverse leveranciers w.o. de groothandel, supermarkten en
particulieren.
Daarnaast krijgen wij rechtstreeks voedsel en geld gedoneerd van supermarkten,
particulieren, kerken, scholen, kerkleden en buurtbewoners uit onze omgeving.
Verder organiseren wij inzamelacties bij supermarkten in de buurt en organiseren de
scholen en kerken in onze omgeving ook inzamelacties t.b.v. de Voedselbank.
Samen met het bestuur van onze Stichting doen we aan werving donateurs voor giften in
geld, natura en diensten.
Afhankelijk van de beschikbare voorraad die we hebben voor het samenstellen van de
voedselpakketten en natuurlijk de beschikbare financiële middelen kopen wij wekelijks ook
voedsel zoals melk, vlees, eieren en groenten bij.
Donaties
Voedselbank Overvecht heeft over het jaar 4 winkel inzamelingsacties gehouden bij AH de
Gaard. Supermarkten Hoogvliet, AH en Jumbo in de omgeving hebben regelmatig ons
maandelijks voeding gedoneerd.
Behalve de wekelijkse tassen en dozen met producten die we ontvingen van
buurtbewoners hebben we heel veel voeding ontvangen uit de diverse inzamelingen w.o.
met St. Maarten van de Johanneskerk, de Tuindorpkerk, de Pauluskerk, overige kerken en
OB Scholen Tuindorp. Elke maand hebben buurtbewoners gesteund met verse producten
w.o. halal vlees, eieren en melk.
We ontvingen geld donaties vanuit de sponsorloop van OBS-voordorp, Advent inzameling
Tuindorpkerk en ook van heel veel buurtbewoners.
Alle gezinnen van de Voedselbank hebben een cultuurpas ontvangen waarmee ze gratis
diverse Musea en theaters in Utrecht kunnen bezoeken.
De gezinnen konden ook een beroep doen op gratis mondzorg van de Hogeschool Utrecht
en de kinderen mochten gratis naar een Utrechtse kapper.
In de zomer konden de gezinnen geheel verzorgd een dag genieten op de kartbaan en
naar de film.
Voor de kinderen werd met Sinterklaas een Sinterklaasfeest georganiseerd door de
Voedselbank Utrecht en konden zij onder begeleiding van studenten de intocht van
Sinterklaas vieren.
Met kerst ontvingen de gezinnen een Hema waardebon van E.50, -, liefst 4 kerstpakketten
van verschillende bedrijven en de jeugd van de Johanneskerk verzorgde rugzakjes met
knutselspullen voor de kinderen van de voedselbank. Met de non-food producten die we
over het gehele jaar hebben mogen ontvangen en de kerstartikelen van AH, hebben we
een kerstmarkt voor de deelnemers kunnen organiseren.
Gezinnen die geïnteresseerd waren konden, zich opgeven voor een kerst surprise van
Rocking Christmas.
Financiën:
Stichting Voedselbank Overvecht maakt jaarlijks een financieel verslag.
Met de geld donaties kunnen wij wekelijks voedsel bijkopen en bijdragen aan
nutsvoorzieningen en onderhoud van onze uitgifte locatie. Onze huisvesting wordt
gesubsidieerd door de gemeente
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