
 

Beleidsplan Stg. DwsS/Voedselbank De Utjouwer 
 
Het doel van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân (Stg. DwsS) is mensen te 
helpen, die financieel in de knel zitten.  
Daarbij hanteren wij het uitgangspunt   
 

'Helpen waar geen helper is'. 
 

De hulp wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur. 
Voor de wijze waarop wij deze hulp proberen te verlenen verwijzen wij naar hierna. 
 
De stichting is destijds opgericht door de gezamenlijke kerkgemeenschappen in de 
voormalige gemeente Skarsterlân. Dit is ook het werkgebied van onze stichting. 
Overigens is dit werkgebied nadien enigszins aangepast door bijvoeging van de dorpen 
Terherne en Delfstrahuizen 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de aangesloten 
kerkgemeenschappen. Dit zijn: 

• RK Kerk Joure en St. Nicolaasga 

• PKN Joure 

• PKN Akmarijp/Terkaple/Goingarijp/Terherne 

• PKN Oudehaske/Haskerhorne/Vegelinsoord 

• PKN Ouwsterhaule/Skarsterbrug 

• PKN St. Nicolaasga/Idskenhuizen/Tjerkgaast/Langweer 

• PKN St. Johannesga/Delfstrahuizen 

• Doopsgezinde Kerk Joure 

• Vrije Evangelische Gemeente De Brug 
 
Er werken bij onze Stichting ca. 45 vrijwilligers, met (globaal) de volgende rolverdeling: 

• vrijwilligers, waaronder een aantal coördinatoren, die de voedselbankuitgiftes verzorgen. 

• chauffeurs die zorgen voor de inzameling en vervoer van de levensmiddelen vanaf de 
plaatselijke supermarkten en bakkerijen (Joure en omliggende plaatsen). 

• screeners die zorgen voor de intake van nieuwe cliënten en de halfjaarlijkse herintake van 
bestaande cliënten. 

• enkele coördinatoren die zich meer met algemene zaken bezighouden (screening, 
roosters, voedselveiligheid, bijhouden website en mailverkeer, administratie, etc.) 

• bestuursleden, waarvan een deel overigens ook één of meerdere van bovengenoemde 
functies vervult. Wat  betreft de namen van de diverse bestuursleden verwijzen wij naar 
ons jaarlijks (financieel/secretarieel) verslag op onze website. 

 
  



 

De activiteiten van de stichting bestaan (onder meer) uit: 
 

• Voedselbank De Utjouwer. 
Door het inzamelen van (grotendeels kosteloos) ter beschikking gestelde levensmiddelen 
en deze uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun 
levensonderhoud te voorzien, proberen we een belangrijke rol in onze omgeving  te 
vervullen.  
Door onze intakers wordt bekeken of mensen hiervoor in aanmerking kunnen komen.  
Dit wordt bepaald op basis van door Voedselbanken Nederland vastgestelde normen. 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken werken we samen met het Sociaal wijkteam en 
afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente. 
Ook zijn er contacten met Sociaal werk De Kear te Joure. 
We zijn aangesloten bij deze landelijke Voedselbanken Nederland.  
Via deze organisatie ontvangen wij (via het Regionaal Distributie Centrum in Drachten) 
een deel van ons voedsel. 
Ook ontvangen wij via een aantal plaatselijke supermarkten en bakkerijen voedsel.  
Verder vindt regelmatig voedsel inzameling plaats door plaatselijk georganiseerde acties.  
Voor deze voedselvoorziening door de landelijke voedselbanken zijn we, zoals reeds 
genoemd, aangesloten bij de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken 
Fryslân. (Stg. RDC Voedselbanken Fryslân). Als deelnemende voedselbank nemen wij deel 
aan ROP vergaderingen (Regionaal Overleg Platvorm). 
Deze regelt o.m. de opslag van en het transport het transport naar de plaatselijke 
voedselbanken van de via het Distributiecentrum in Drachten van Voedselbanken 
Nederland, maar ook andere leveranciers, ontvangen goederen.  
In Drachten heeft de Stg. RDC Fryslân een plaatselijk distributie- en opslagcentrum.  
De door Stg. RDC Fryslân gemaakte kosten worden over de aangesloten voedselbanken in 
Friesland verdeeld. Ook wij betalen daarvoor onze bijdrage.  
Voor het transport van de producten van plaatselijke supermarkten e.d. naar de 
voedselbank beschikken we over een eigen aanhangwagen. 
 

• Kerstpakketten actie.  
Rond de kerst worden kerstpakketten ingezameld bij mensen en bedrijven welke hiervan 
afstand willen doen. Voor dit doel zijn een deel van de aangesloten kerken op een 
bepaald moment open en kunnen mensen, die een kerstpakket hebben ontvangen en 
vinden dat ze dit niet nodig hebben, inleveren.  
Na een herverdeling van de inhoud zorgt onze stichting er vervolgens voor dat, in 
samenwerking met Stg. Present en het Leger des Heils, deze pakketten bij mensen 
terechtkomen die het echt nodig hebben. Deze mensen bestaan niet alleen uit cliënten 
van de voedselbank maar ook uit mensen die een (besteedbaar) inkomen hebben dat net 
iets boven de normen van de voedselbank ligt. De afgelopen jaren konden we tussen de 
75 en 110 pakketten beschikbaar stellen. Probleem is wel om aan de juiste adressen te 
komen. Dit in het kader van de regelgeving m.b.t. de AVG. 
 

 
 

 



 

• Paaspakketten actie 
Over het algemeen is er rondom de kerstdagen veel aandacht voor de minima in onze 
omgeving. Dit ‘verflauwt’ dan vaak wat in de rest van het jaar. 
Daarom willen we, indien de financiën daarvoor de ruimte bieden, omstreeks Pasen, de 
deelnemers aan de voedselbank, nog een keer van een extraatje voorzien door middel 
van het verstrekken van “tegoedbonnen”. Deze tegoedbonnen kunnen worden besteed 
bij één van de plaatselijke supermarkten. Deze activiteit wordt geheel betaald uit eigen 
middelen. 

 

• Stille hulp 
Dit is (financiële) hulp in de breedste zin van het woord, met name in situaties waar in 
“het sociale circuit” geen voorzieningen zijn. Bij het bieden van deze hulp wordt onder 
anderen samengewerkt met Stg. Present, Sociaal Wijkteams, de afdeling 
Schuldhulpverlening van de Gemeente De Fryske Marren.  
Ook onze eigen intakers vervullen daarin een rol. 
 

Financiën 
Wat betreft de inkomsten zijn we geheel afhankelijk van  giften van particulieren, bedrijven, 
kerken en andere instanties.  
De activiteiten van onze voedselbank De Utjouwer vinden plaats in de gebouwen van 
voormalig Miks Welzijn (Brugstraat 1, Joure).  
Deze gebouwen zijn eigendom van de Gemeente De Fryske Marren.  
Hiervoor wordt ons geen huur in rekening gebracht.  
Ook zijn we geen energiekosten verschuldigd. 
Met uitzondering van deze ondersteuning door Gemeente De Fryske Marren bij onze 
activiteiten, ontvangen we geen subsidie. 
We weten niet hoe lang we nog gebruik kunnen/mogen maken van deze locatie. 
Daarom zijn we bezig met het vormen van financiële reserves voor noodzakelijke 
investeringen t.b.v. een eventuele verhuizing en (mogelijke andere) huisvestingskosten. 
In het financieel jaarverslag zijn daarvoor ook afzonderlijke reserveringen opgenomen. 
Zie voor het financieel verslag onze website. 
 
Verdere gegevens. 
Statutaire naam  : Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân 
Statutaire zetel  : Gemeente Skarsterlân 
Rechtsvorm  : Stichting 
RSIN no. (ANBI) : 821175336 
Telefoonnummer  : 06 15909582 
Internetadres  : www.solidairskarsterlan.nl  
Emailadres : secretariaat@voedselbankjoure.nl 
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