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     Op donderdagavond 16 februari kwamen de vrijwilligers van onze Voedselbank bij 

elkaar in “de Meermin”. Eerst een koffie met lekkers en daarna een drankje met hapjes 

en goede wensen voor het nieuwe jaar over en weer. Gezellig en ook een leuke 

gelegenheid om elkaar eens te zien en te spreken in een andere sfeer, dan op andere 

dagen. Dagen waarop we druk zijn met voedselpakketten, vervoer, klanten, opslag, 

voedselveiligheid, Bakker, brood en nog veel meer. Even terugblikken en vooral vooruit.  
 

     Het huidige bestuur zit er nu een jaar en mag de balans een beetje opmaken. Het is 

een fijn team, dat voortvarend aan de slag is gegaan en ambitieus verder wil. Het voelde 

goed dat ik mocht melden dat onze 

inspanningen hebben bijgedragen aan een 

goede financiële basis voor nu en de 

toekomst. De gemeente Zeewolde 

subsidieert ons ook in 2020 en gaf ons 

toestemming om geld te reserveren. Dat 

was heel goed nieuws, want dat betekent 

dat we in periodes van tegenwind 

reserves hebben, die de voortgang van 

ons werk garanderen. Je moet er toch 

niet aan denken dat we onze klanten moeten zeggen: deze week hebben we niks. Het 

bestuur kijkt vooruit, zorgt voor financiën, PR, legt relaties met de samenleving, zoekt 

sponsoren, donateurs, faciliteert alle activiteiten. Alles altijd met het oog gericht op 

zekerheid voor ons werk.  
 

Ik zal nog wel meer gezegd hebben, maar dat doet er nu verder niet toe. We zijn goed 

met elkaar op weg en dat is een mooi begin van 2020. Jan Klop 

 
Maart 2020: statiegeldactie Albert Heijn voor onze voedselbank 

In de maand maart is de opbrengst van de statiegeldactie bij Albert Heijn 

voor onze voedselbank. Het werkt heel simpel: lever de flessen in, druk op 

de knop voor de bon en doe de bon in de inzamelbox die naast de flessen-

automaat staat. Op die box zit een poster van de voedselbank, dus het kan 

niet missen! Doen! 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Met Hans en Henk op pad 

Een groot deel van het werk van onze voedselbank is vrij bekend: op vrijdagmorgen in Lelystad de 

voedselpakketten inpakken en mee naar Zeewolde nemen en op vrijdagmiddag het uitdelen van de 

pakketten in Open Haven. Maar we doen meer.  
 

     Vrijwel elke week krijgen wij van de Superunie op het Trekkersveld voedsel dat (om welke reden 

dan ook) is overgebleven, maar nog goed van kwaliteit is. De Superunie is de 

inkooporganisatie van 13 landelijke supermarkten, zoals Deen, Plus, Coöp en 

Boni. En dan gaat het niet om 25 of 50 pakjes van iets, maar meestal om 

meerdere pallets (deze week waren het er vier). Veel te veel voor onze kleine 

voedselbank. Onze vrijwilligers brengen het dan ook naar de 

voedselbank in Lelystad, wij krijgen immers wekelijks ook voedsel 

van hen en zo helpen we elkaar. Een deel van dit voedsel zien we 

daarna weer terug in onze pakketten.  
 

     Op donderdag 30 januari ging ik mee met Hans en Henk. Eerst 

reden we met onze bestelauto naar de Superunie in het gebouw 

van Bakker Logistiek op het Trekkersveld. Bij Bakker meldden we 

ons bij een balie waar ze vertelden bij welk laadperron we moesten 

zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Tegelijkertijd kreeg 

het magazijnpersoneel de opdracht om de spullen daar heen te 

brengen. Maar dat duurde nogal lang, dus na een half uur maar 

even gebeld waar het bleef: bleek dat ze onze pallets met voedsel 

niet konden vinden ! Na ongeveer 3 kwartier werden ze alsnog 

gebracht. De 4 pallets die voor ons waren, werden met een heftruck in de bus geladen en 

vervolgens reden we naar Lelystad. Bij de Korenaar hebben we het voedsel in karren overgeladen, 

waarna we ze in de koeling plaatsten. Tot slot hebben we daar zelf maar even een kopje koffie voor 

ons gezet, hadden we wel weer verdiend.  

Erik Seinhorst 

 

Nieuwe toelatingscriteria in 2020 

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten wordt er naar het vrij 

besteedbaar inkomen per maand gekeken. Dat wordt berekend door het 

totaal van de inkomsten, zoals loon, uitkeringen en toeslagen minus de vaste 

lasten. Vaste lasten zijn onder meer huur, energiekosten, hypotheek, 

verzekeringen, aflossingen van schulden, enz. Wij bepalen de normen niet 

zelf, daarin volgen wij de landelijke richtlijnen. Vanaf 01-01-2020 gelden de 

volgende bedragen waar het vrij besteedbaar inkomen onder moet blijven voor onze hulp: 

  •  per huishouden: € 135,-- plus per persoon: € 95,--. 
 

Een paar voorbeelden: 

  •  één volwassene: € 230,--; 

  •  één volwassene met een kind: € 325,--; 

  •  twee volwassenen: € 325,--. 

  •  twee volwassenen met één kind: € 420,--; 

  •  twee volwassenen met twee kinderen: € 515,--. 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Het bestuur: wie is wie? 
Het bestuur is niet altijd even zichtbaar. Hieronder ziet u de huidige bestuursleden en hun taken. 

Herkent u één van ons in het dorp? Schiet ons gerust even aan, we maken graag kennis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vrijwel gelijk aantal klanten in 2019 t.o.v. 2018 

                      Het aantal klanten bleef in 2019 ongeveer gelijk aan dat van het jaar ervoor. Het  

                      totaal aantal huishoudens dat een beroep op ons deed was 53 (in 2018: 55) en het   

                      aantal betrokken personen daarbij was 144 (in 2018: 148). Ondanks dit was het  

                      aantal voedselpakketten dat we uitgaven beduidend lager: 1.341 in het afgelopen  

                      jaar tegen 1.675 in 2018. Dat betekent dat er gemiddeld korter gebruik werd  

                      gemaakt van onze hulp, dat het ‘geen pakket zonder traject’ blijkbaar helpt. Wij  

 verwachten immers dat onze klanten meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun  

 problemen (met hulp van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland).      
 

 
DE-actie levert maar liefst 325.382 punten en 705 pakken koffie op  

Op 14 januari jl. zijn de punten voor de Douwe Egberts 

actie 2019 geteld. We hadden ons wel een beetje vergist in 

de tijd die dat zou kosten. Op dinsdagavond waren Alice, 

Erik, Helena, Jan, Margriet en Tiny daar 3 uur mee bezig, 

maar dat bleek dus niet voldoende, er moest op woensdag 

nog verder worden geteld. De reden: er zijn maar liefst 

325.382 punten ingeleverd! Dat is fors meer dan vorig jaar 

en goed voor waarschijnlijk voor 705 pakken koffie. 

Iedereen die hier een aandeel in heeft gehad: onze 

hartelijke dank! Spaart u dit jaar ook weer DE-punten voor de Voedselbank? 

 

Nog meer goed nieuws: gift Bramer BV van €1.250,-- 

Het is nog maar 17 januari als ons volgende goede nieuws 

bereikt: we ontvangen van het aannemersbedrijf Bramer BV 

een cheque van € 1.250,--. Dit bedrijf geeft elk jaar een bedrag 

aan een goed doel in één van de gemeentes waar zij werkzaam 

is. Ditmaal was Zeewolde aan de beurt. Het college van B&W 

was advies gevraagd over de besteding en zij gaven aan dat 

onze Voedselbank een goede bestemming zou zijn. Daar waren 

we het natuurlijk helemaal mee eens. In aanwezigheid van 

onder meer wethouder Egge Jan de Jonge overhandigde directeur Dick Verhoeven de cheque aan 

Jan Klop, onze voorzitter. Met onze dank aan Bramer BV en de gemeente Zeewolde! 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/


 

  Nieuwsbrief maart 2020 
 

 

 

                                                                                                Voedselbank Zeewolde    

 

Vrijwilligersvergoedingen en de aangifte inkomstenbelasting 

Organisaties kunnen aan vrijwilligers een belastingvrije vergoeding 

geven van maximaal € 5,00 (niveau 2019) per uur, met een maximum 

van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Ook mogen daadwerkelijke 

gemaakte kosten belastingvrij worden vergoed. Het is weer tijd om 

aangifte te doen en er zijn al vragen over gesteld. 
 

Vragen: 

  •  De voedselbank betaalt geen vrijwilligersvergoedingen: mag ik bij de aangifte inkomsten- 

      belasting deze nu opvoeren als een gift?  

Nee, dat mag niet. Dat is namelijk alleen toegestaan als we normaal gesproken een vrijwilligers-

vergoeding zouden geven en die ook daadwerkelijk betalen. Als je daar dan van afziet, is er sprake 

van een gift. Maar wij betalen geen vrijwilligersvergoedingen, je kunt er dus ook niet van afzien. 
 

  •  Mag ik de niet-vergoede onkosten wel aftrekken als een gift? 

Ja, dat mag wel. Je kunt de gemaakte kosten bij ons declareren en dat gebeurt meestal ook. Zie je 

hiervan af? Dan doe je een gift en mag je deze opvoeren in de aangifte. Vanzelfsprekend moet je de 

kosten wel kunnen aantonen. Voor autokosten geldt een vast bedrag van Є 0,19 per kilometer. 
 

 Lees hierover meer op de website van de belastingdienst. 
 

___________________________________________________________________ 
 

RCN-sponsordag voor onze voedselbank op 22 mei 2020 

Op vrijdag 22 mei 2020 organiseert RCN-Zeewolde op hun vakantiepark een markt 

met verschillende activiteiten waarmee ze geld ophalen voor de Voedselbank 

Zeewolde! Dat is de dag na Hemelvaartsdag, een lang vrij weekend: hoogseizoen op 

het vakantiepark. Kom ook even kijken, iedereen is welkom! 

___________________________________________________________________ 
 

DEEN verzorgt een ontbijt voor al onze vrijwilligers 

Wim de Putter won begin januari de decemberactie van 

de winkeliers van Zeewolde. Hij stelde zijn hoofdprijs, 

een minuut gratis winkelen bij DEEN, meteen beschikbaar 

aan de Voedselbank. “Want ik heb meer dan voldoende”, 

lichtte hij destijds zijn spontane actie toe. Voor dit 

cadeau aan de Voedselbank had DEEN een mooie 

hoeveelheid voedsel samengesteld, zoveel dat we het 

nooit in één minuut hadden kunnen verzamelen. Jan Klop, 

Tiny Schor en Erik Seinhorst namen het in ontvangst van 

Joffrey Spanhak en Sander Huijskes van DEEN. Hiermee 

kunnen we weer een aantal weken iets extra’s toevoegen aan de pakketten die wij uitdelen. Maar 

de grootste verrassing kwam daarna: DEEN zorgt voor een ontbijt voor alle vrijwilligers van onze 

Voedselbank! Daar zijn we erg blij mee, we zijn afhankelijk van de vrijwilligers, dus we kunnen ze 

niet genoeg in de watten leggen en dit is daarvoor een goede gelegenheid. In overleg met DEEN 

gaan we nog bepalen waar en wanneer, maar we gaan er iets moois van maken.  

Wim de Putter en DEEN: nogmaals hartelijk dank voor dit mooie gebaar! 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/vergoeding-vrijwilligerswerk-anbi-als-gift-aftrekken

