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Voorlopig jaarverslag Stichting Minimahulp

Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Minimahulp. Stichting Minimahulp is opgezet ter
armoedebestrijding, om mensen die zich even niet kunnen redden te helpen met voedselpakketten,
noodzakelijke witgoedspullen, kleding en advies. Juist die mensen die buiten de reguliere zorg vallen
door beperkende regels willen wij helpen, zodat ook zij tevreden aanwezige burgers kunnen zijn die
op hun beurt hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. Stichting Minimahulp is zo laagdrempelig
als mogelijk omdat er nog steeds een groot schaamtegevoel heerst onder de mensen die afhankelijk
zijn van soortgelijke organisaties. Daarom verschilt onze werkwijze enorm van de werkwijzen van
andere organisaties.
Een strakke organisatie met heldere regels en richtlijnen is van levensbelang gebleken bij de
ontwikkeling van de stichting. De regels en richtlijnen zijn vastgelegd in de statuten, in te zien op de
website: www.stichtingminimahulp.nl
Wij hebben samenwerking gezocht met organisaties in de buurt. Grotendeels is dat gelukt. Helaas
zijn de betrekkingen met de organisatie die het meest op ons lijkt niet naar onze wens verlopen
ondanks inspanningen hiertoe van onze kant.
Met name de mensen die aan het begin staan van een traject met problemen en die we (geheel of
gedeeltelijk) uit de problemen kunnen houden blijken achteraf heel dankbaar voor onze
aanwezigheid. Door allerlei regels en trajecten kunnen andere instanties vaak niet adequaat en snel
genoeg handelen. Een andere groep mensen betreft de gezinnen die wel bij andere instanties
hebben gelopen maar daar zijn verwijderd uit het bestand omdat er een regel is die zegt dat ze
maximaal 3 jaar hulp krijgen. Veel van die gezinnen hebben nog steeds hulp nodig. Voor volgend jaar
streven wij ernaar de samenwerking uit te breiden naar andere organisaties die aanvullend en
ondersteunend zijn.
We zullen dit jaar tijd vrijmaken om subsidies aan te vragen bij de gemeente Vlagtwedde, de
provincie Groningen en de Rijksoverheid. Dit is nodig, omdat afgelopen jaar nog veel onvoorziene
zaken uit eigen zak zijn betaald. in 2016 heb ik als voorzitter van de stichting persoonlijk ongeveer €
6.000,= bijgedragen aan de stichting aan middelen in natura. Denk hierbij aan autokosten, brandstof,
energiekosten voor de vriezers en vriescel en het ter beschikking stellen van gehuurde ruimte. Er
wordt gestreefd naar een sluitende begroting voor de komende jaren waarin de stichting op eigen
benen staat en niet meer afhankelijk is van giften en middelen van het bestuur.
Stichting Minimahulp is een non-profit organisatie met de ANBI status. Zo mag het bestuur geen
vergoeding voor verrichte arbeid vanuit de stichting krijgen.
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1.1 Verslag van het bestuur

-

Doelstelling en zienswijze

Armoede valt uit te drukken in exacte cijfers maar armoede is ook een gevoel, een beleving. Twee
gezinnen die hetzelfde inkomen en dezelfde uitgaves hebben kunnen heel verschillend denken over
hun status. Het ene gezin kan tevreden zijn terwijl het andere gezin zich heel arm voelt. Om effectief
armoede te bestrijden dient men er niet alleen voor te zorgen dat iedereen boven een bepaald
bestaansminimum kan leven maar ook er voor te zorgen dat het gevoel van armoede verdwijnt.
Stichting Minimahulp heeft zich ten doel gesteld om armoede te bestrijden op beide manieren.
Enerzijds door voedsel en (vanaf 2017) kleding te verstrekken, anderzijds door het gevoel van
armoede weg te nemen. Dit doen wij door laagdrempelig hulp te bieden. Zo kennen wij geen lange
procedures, een intake kan bij ons in 5 minuten geregeld zijn. Tussen de intake en de hulpverlening
zit geen tijdsspan en noodhulp wordt zelfs verstrekt voor de intake. Voorts proberen wij ook de
klanten te betrekken bij de stichting om een saamhorigheidsgevoel te creëren, de mensen het gevoel
te geven dat ze er niet alleen voor staan en dat ze niet alleen zijn.
Het bestuur van Stichting Minimahulp is in 2016 wekelijks samengekomen om de voortgang van de
hulp aan mensen die hulp nodig hadden en hebben, vorm te geven, bij te schaven en uit te voeren.
De wijze van armoedebestrijding van de stichting richt zich in eerste instantie op voedsel omdat dat
de eerste levensbehoefte is maar naarmate de stichting groeit wordt ook het pakket van activiteiten
uitgebreid. Inmiddels is er een witgoed-spaarregeling. Voorts heeft de stichting bij het ter perse gaan
van dit jaarverslag in 2017 Kledingbank Ter Apel geopend, en organiseert de stichting een
maandelijks dagje uit voor de minima.
Wij hebben besloten dat we iedereen die om hulp vraagt helpen. Er zijn wel voorwaarden waaraan
men moet voldoen om hulp te blijven krijgen. Hierover beginnen we doorgaans bij aanmelding. Door
een gezamenlijk opgestelde formule van werkwijze met Jumbo Stuulen in Ter Apel zijn wij in staat
iedereen die dat nodig heeft met een voedselpakket te helpen. Men krijgt om de week een pakket
kwalitatief goed eten voor twee tot drie dagen. Hier hebben wij het standpunt dat zo’n
voedselpakket er voor zorgt dat mensen met een extreem laag budget een aantal dagen minder met
hun beschikbare geld hoeven te leven. Dit verhoogt de kwaliteit van het leven niet alleen op die 2 tot
3 dagen maar ook de rest van de tijd omdat er dan meer geld beschikbaar blijft op de overige dagen
om van te leven.
In het geval van noodsituaties bieden we eerst hulp en vragen later. Noodsituaties zijn erg stressvol
voor een gezin en wij vinden het belangrijk dat zo’n gezin eerst de wetenschap heeft dat het
geholpen wordt, zonder eerst een ambtelijke molen in te hoeven die lang kan duren, zodat de rust
kan weerkeren waarna we later op de voorwaarden terugkomen.
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1.2

Activiteiten

De activiteiten van het afgelopen jaar hebben zich vooral geconcentreerd op het gebied van het
verstrekken van eerste levensbehoeften en dan met name voedsel. Andere activiteiten dan
voedselverstrekking zijn later in het jaar ontwikkeld. Zo is er een inmiddels een witgoed
spaarregeling, organiseren we open dagen en staat is de opening van de kledingbank op het
programma voor januari 2017. We gaan op alle activiteiten hieronder nader in om de verschillende
activiteiten duidelijk te maken. Armoedebestrijding zien wij als onze kerntaak. Omdat de mensen
armoede vooral als een taboe beleven houdt de stichting de armoedebestrijding laagdrempelig. Het
betrekken van de klanten bij de stichting door middel van vrijwilligerswerk voor de stichting is dan
ook een van de manieren waarop wij dit proberen te bewerkstelligen.
1.2.1
-

Voedselhulp
Voedselhulp: werkwijze acceptatie

Noodhulp: Een gezin dat bij ons komt omdat ze op dat moment geen geld en geen eten hebben
wordt nooit hulp geweigerd. Wij vragen ze voor hoe lang ze hulp nodig hebben en hoe de
gezinssamenstelling is en zorgen ervoor dat het gezin gedurende die periode eten heeft.
Reguliere voedselhulp: Mensen die een te besteden bedrag hebben wat onder het door ons
gedefinieerde bestaansminimum ligt komen in aanmerking voor tweewekelijkse, reguliere
voedselhulp. Daarbij werden de volgende bedragen in 2016 gehanteerd:
eerste volwassene:
iedere volgende volwassene:
kinderen van 0 tot 12:
kinderen van 12 tot 18:

€ 6,00 per dag
€ 3,00 per dag
€ 2,50 per dag
€ 3,00 per dag

Deze bedragen worden cumulatief meegenomen voor de berekening wat een gezin vrij te besteden
zou moeten hebben per week. (voorbeeld: een gezin van 2 volwassenen met een kind onder de 12
zou € 80,50 per week moeten hebben om van te leven als absoluut bestaansminimum. ( €6 + €3 +
€2,5 = €11,50 per dag x 7 = € 80,50 per week ). In de loop van 2017 zullen de bedragen herzien
worden.

-

Voedselhulp: werkwijze voedsel vergaring

Jumbo Stuulen doneert ons voedsel dat de dag vóór de THT-datum* uit de schappen wordt gehaald.
Dit voedsel halen wij op en vriezen wij in onze vriescel in. Wij werken met een strikt first in, first out
systeem zodat niets langer dan acht weken ingevroren op voorraad staat ( gemiddeld 5 weken).
Voedsel dat niet ingevroren kan worden geven we nog dezelfde dag uit. Voedsel met beschadigde
verpakking dat niet ingevroren kan worden wordt gecontroleerd op onbeschadigde binnen
verpakking en uitgegeven voor de THT datum. Voedsel dat niet geschikt is voor consumptie wordt
vernietigd.
•
THT-datum (ten minste houdbaar tot). Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Na
de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. Je kunt het dan vaak nog wel veilig eten. Bij
JUMBO supermarkten wordt het voedsel 1 dag voor die datum uit de schappen gehaald. De stichting haalt dit
voedsel op en vriest dit in op de ochtend van de THT datum.
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-

Voedselhulp: werkwijze uitgifte

De uitgifte geschiedt middels verschillende systemen.
In de hoofdvestiging van de stichting in Ter Apel wordt iedere week de uitgifte vriezer gevuld
met voedsel uit de vriescel. De klanten hebben een budget wat berekend wordt naar hoogte van hun
vrij te besteden budget en het bedrag dat wij berekend hebben als bestaansminimum voor de
grootte van dat gezin. Voor dit budget mogen zij zelf hun boodschappen uitzoeken.
De mensen en gezinnen die op het randje van toelating zitten krijgen de overschotten van die
dag welke niet ingevroren kan worden, aangevuld met voedsel uit de vriezers tot een volwaardig
voedselpakket naar onze normen. Zij hebben minder keuze.
De alleenstaanden krijgen vooral kant-en-klaar maaltijden, brood en beleg en iets lekkers. Zij
mogen hun voorkeuren aangeven.
Bij de steunpunten in Hoogeveen, Veendam, Stadskanaal, Oude Pekela en Emmen werkt de
uitgifte als volgt: Er wordt gekeken naar het aantal klanten bij dat steunpunt. Vervolgens worden er
12 tot 15 kratten met voedsel samengesteld, ieder krat met een voedselsoort. Bij het steunpunt
worden de kratten neergezet en mogen de klanten nadat ze zich gemeld hebben uit ieder krat een
product pakken. Deze mensen hebben ook keus in de samenstelling van hun eigen voedselpakket.
Noodhulp wordt verstrekt door 90 procent van de levensbehoeften te verstrekken aan het
gezin voor de afgesproken periode. 100 procent is niet mogelijk omdat de stichting niet alle artikelen
in huis heeft. Zo zijn bij ons verzorgingsproducten en wc papier schaars
De pakketten die uitgegeven worden bestaan uit vlees, aardappelen, groenten, brood, beleg en iets
lekkers. Hoewel dat laatste niet noodzakelijk is om te overleven, krijgen we het van Jumbo Stuulen.
Het is wel even fijn om iets anders dan het broodnodige te hebben. Ons inziens doet dit het
armoedegevoel verminderen van onze klanten en draagt dit zodoende bij aan armoedebestrijding.
Eén keer per jaar kan er per gezin een verjaardag pakket worden aangevraagd, zo’n pakket bestaat
uit gebak, iets lekkers en over het algemeen ingrediënten om een pan soep te maken.

1.2.2

witgoed spaarregeling

Indien een gezin een noodzakelijk apparaat kapot heeft en geen middelen heeft om een ander
apparaat aan te schaffen kan het gezin aanspraak maken op de witgoed spaarregeling bij de
stichting. Denk hierbij aan een wasmachine of koelkast. Aanvragen voor vaatwassers, tv’s worden
categorisch afgewezen. De werkwijze is als volgt: Vooraf wordt besproken welk apparaat de klant
nodig heeft en hoe veel geld daarvoor nodig is. De klant spaart de helft van zijn vrij te besteden
budget per week bij de stichting. Dit dient contant bij de stichting betaald te worden. Voor dit bedrag
plus 25 procent krijgt de klant voedsel van de stichting zodat het gezin niet zonder eten komt te
zitten. Zodra het gespaarde bedrag de vooraf bepaalde hoogte heeft bereikt wordt door de stichting
het betreffende apparaat aangekocht en bezorgd bij de klant. Indien er teveel gespaard is krijgt de
klant het resterende bedrag terug. De stichting ontvangt geen vergoeding hiervoor en verdient ook
op geen enkele andere manier iets aan deze regeling. Een bijkomend voordeel van deze regeling is
dat klanten die moeite hebben met geld opzij zetten wordt bijgebracht dat dit zijn voordelen heeft.
In 2016 maakten twee gezinnen gebruik van de regeling.
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1.2.3

Kledingbank (vanaf januari 2017 open)

De kledingbank werkt met een puntensysteem. Bovenkleding is 1 punt, een broek of schoenen zijn 2
punten en jassen 3 punten. Mensen die in de stichting zijn geaccepteerd voor de voedselhulp krijgen
6 punten per persoon, per kwartaal te besteden in de kledingbank. Mensen die boven diezelfde norm
zitten maar op bijstandsniveau leven krijgen 6 punten per half jaar te besteden in de kledingbank.
Voor iedereen geldt: wil men meer besteden in de kledingbank dan kunnen punten bijgekocht
worden voor € 1,= per punt. De opbrengst hiervan zal worden gebruikt ter dekking van de
overheadkosten van de stichting.
De kledingbank heeft niet alleen ten doel om er voor te zorgen dat iedereen de beschikking heeft
over voldoende kleding. De kledingbank heeft ook ten doel om mensen die onder het
bestaansminimum leven te voorzien van fatsoenlijke kleding dat zij een normaal sociaal leven kunnen
leiden of zichzelf netjes kunnen presenteren bij een sollicitatie of andere belangrijke gelegenheid. Zo
wordt niet alleen het sociale leven van de klant bevorderd maar ook de kansen van de klant in de
maatschappij.
N.B. Gezinnen die bij de stichting voor voedselhulp geaccepteerd zijn en bijvoorbeeld in de gemeente
Emmen wonen komen niet in aanmerking omdat Emmen een eigen kledingbank heeft. Uitzondering
op de regel is indien het gezin afgewezen is voor de kledingbank in de eigen gemeente.

1.2.4

maandelijkse activiteiten dag

Medio 2016 is de stichting begonnen met het organiseren van open dagen voor de minima. Op deze
dagen kunnen de minima kennis maken met de stichting, vragen stellen, zich inschrijven voor
voedselhulp en de kledingbank en deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden zoals
gratis bingo, gratis drinken en activiteiten voor de kinderen. De open dagen zijn door de klanten zeer
positief ontvangen. We zullen dit concept dan ook zeker uitbreiden in 2017. Bijkomend voordeel van
de open dagen is dat de stichting hierdoor laagdrempelig is en blijft en dat er een gevoel van
saamhorigheid onder de minima is die ze niet op andere openbare gelegenheden beleven. Verder is
het natuurlijk ook gewoon een dagje uit zonder kosten.
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1.2.5

De cijfers (peildatum 31 dec 2016)

Aantal gezinnen in de reguliere voedselhulp:

121

Totaal aantal klanten (incl verleende noodhulp):

153

Aantal leden op de facebook pagina:
Aantal vrijwilligers:
Aantal verstrekte voedselpakketten regulier:

1065
15
2120

Aantal uitgereikte noodpakketten:

112

Aantal verlootte voedselpakketten aan minima (overschotten)

200

Uitgeleverd witgoed noodhulp

3

Uitgeleverd witgoed spaarregeling

2

Geschatte aantallen:
Binnengekomen voedsel in kilogrammen

24.000

Derving, vernietigd in kilogrammen

3.500

Uitgereikt voedsel in kilogrammen

19.500

Voorraad voedsel in kilogrammen

1.000
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2

Toekomst en verwachting voor 2017

In 2017 zal aan de naamsbekendheid gewerkt worden. Wij vinden het belangrijk dat de stichting als
een algemeen bekende instelling te boek komt te staan, niet alleen onder de minima maar ook onder
de rest van de bevolking, de lokale overheden en eventueel zelfs de landelijke politici. Werving van
bekendheid onder andere groepen dan de doelgroep is namelijk belangrijk voor
samenwerkingsverbanden, donateurs en hulp bij regelgeving.

2.1

Voedselverstrekking

Wij zien de vraag voor voedselhulp van de stichting nog steeds groeien. Dit komt mede doordat nog
niet iedereen ons heeft gevonden. Het gegeven dat de stichting groeit zegt niets over de algemene
vraag naar voedselhulp. De groei wordt dan ook verwacht uit de groep mensen die reeds onder het
bestaansminimum leven maar zich nog niet hebben aangemeld. Voorts is er een aanwas van klanten
die door de maximaal drie jaar regel van de voedselbank min of meer gedwongen worden om bij ons
aan te kloppen. Met name ouderen hebben weinig mogelijkheden om hun inkomenspositie te
verbeteren. Na drie jaar voedselbank staan zij dan weer met lege handen. Wij vangen dat op. Naar
verwachting zal de voedselhulp zonder uitbreiding van onze activiteiten en zonder actieve werving
groeien tot 150 tot 180 gezinnen. De voedselvergaring wordt momenteel efficiënter gemaakt. We
verwachten rond de 30.000 kg aan voedsel binnen te krijgen komend jaar. Hiervan zal ongeveer
21.000 kg geschikt zijn voor consumptie en dit zal verdeeld worden onder de klanten.

2.2

Overige activiteiten

De huidige activiteiten worden gehandhaafd, bijgeschaafd en uitgebreid. 2016 staat bij ons te boek
als een jaar van leren. De witgoed spaarregeling word gehandhaafd in de huidige vorm, de
activiteiten op de open dagen worden uitgebreid.

2.3

Nieuwe activiteiten

In 2017 zullen er enkele nieuwe activiteiten ontplooid worden. De kledingbank is bij het ter perse
gaan van dit document reeds geopend. Er wordt momenteel overlegd over de mogelijkheid om
cursussen te gaan geven.

2.4

Huisvesting

In 2017 zal de stichting op zoek moeten naar andere huisvesting. De huidige huisvesting is ter
beschikking gesteld door de voorzitter, er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. Momenteel wordt er
gewerkt aan een plan ter financiering voor een eigen onderkomen van de stichting. In de begroting
van 2017 wordt hiervoor een post opgenomen.
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3

Organisatie

Stichting Minimahulp is een ANBI gecertificeerde stichting met 3 bestuursleden.
Ingeschreven adres:

Munnekedijk 3

9561 PN Ter Apel

Bezoekadres:

Mercuriusweg 1F

9561 AL Ter Apel

Postadres:

Mercuriusweg 1F

9561 AL Ter Apel

Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer:

65227174

RSIN:

856028368

Website:

www.stichtingminimahulp.nl

Email:

info@stichtingminimahulp.nl

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1669695486642177/

Openingstijden:

di, do en vrij van 9.30 tot 10.30
do van 17 tot 18 uur

Telefoon:

0622822027

3.1

Bestuur

Voorzitter:

R.C. Coerdes

Faciliteiten en algemene zaken

Secretaris:

P.F.S. Smit

Backoffice

Penningmeester:

J.C. Admiraal

Financiën en klantenadministratie

3.2

Werknemers

Stichting Minimahulp draait uitsluitend op vrijwilligers. Hoewel we niet uitsluiten dat er in de
toekomst mensen als werknemer aangenomen zullen worden verwachten wij niet dat dit zal
gebeuren in 2017. De financiën daarvoor ontbreken maar zelfs als de financiën toereikend zouden
zijn dan zijn er eerst nog enkele andere zaken die voor gaan. Zo wordt er momenteel een begroting
gemaakt voor een eigen huisvesting en dient de stichting ook over afzienbare tijd over een eigen
(koel)wagen te beschikken.
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4

Financiële rapporten

4.1

Jaarrekening 2016

Donaties:
Derdengelden witgoedregeling:
Opbrengsten open dagen en flessenactie:
Donatie ter oprichting:

€
€
€
€

405,25
300,00
379,50
302,50

Kosten oprichtingsakte:
Bankkosten:
Uitbetaling witgoedregeling:
Aankoop vriesmotor vriescel:
Kilometervergoeding:
Aankoop wasmachine noodhulp:

€
€
€
€
€
€

302,50
113,15
299,00
450,00
20,01
50,00

toegevoegd aan algemene reserves

€

152,59

€ 1.387,25 € 1.387,25
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4.2

Begroting 2017

Donaties
Statiegeld actie
Opbrengsten open dagen
Opbrengsten kledingbank
Huisvestingskosten, huur
Huisvestingskosten, gwl
Bankkosten

€ 640,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 140,00

€ 4.140,00 € 4.140,00
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