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jaarverslag 2017 Stichting Minimahulp

Voorwoord van de voorzitter

2017 was het tweede jaar van het bestaan van Stichting Minimahulp en is een jaar geworden van
consolidatie en versterken van marktpositie. Het merk `Stichting Minimahulp` is gegroeid tot een
begrip onder de doelgroep, namelijk: de mensen die onder de armoedegrens leven. Mensen en
gezinnen die van een paar tientjes per week moeten leven weten in geval van nood steeds meer ons
te bereiken maar ook buiten de doelgroep krijgt de stichting steeds meer aandacht en bijval. Het
werkgebied van de stichting beslaat momenteel: Veendam, Stadskanaal, Ter Apel (hoofdvestiging),
Emmen en Hoogeveen. Mensen uit omliggende plaatsen kunnen daar hun voedsel halen.
In 2017 hebben we een eigen locatie betrokken. Dit was mogelijk doordat een loods naast de huidige
locatie leeg stond en de eigenaar van de loods het pand wel wilde verhuren tegen een aanzienlijk
gereduceerd tarief op de voorwaarde dat de huurprijs sprongsgewijs per jaar verhoogd zou worden
zodat over 3 jaar een aannemelijk marktconforme huurprijs betaald zou worden. De eerste 15
maanden betaalt de stichting € 200 per maand, daarna gaat de huur € 75 (p.m.) omhoog per
verstreken jaar tot de huurprijs van € 425 p.m. bereikt is.
De oppervlakte van het pand bedraagt 120 M2 en voor het realiseren van de doelstellingen en het
genereren van evt. inkomsten in de toekomst is dit eigenlijk te weinig. Er is dus gezocht naar een
manier om de nuttige oppervlakte te vergroten. Die manier is gevonden in het bouwen van een
verdieping in het pand. Voor de kosten van die verbouwing heeft de stichting het oranjefonds en de
Rabobank aangeschreven. Beiden hebben ons verzoek ter sponsering van de verbouwing
gehonoreerd waarvoor onze dank.
De werkwijze van de stichting is gehandhaafd en is strakker geworden. Omdat er met voedsel
gewerkt wordt is de voedselveiligheid een groot punt van aandacht. Zo wordt er gewerkt binnen de
HACCP regels en worden er zoveel mogelijk aspecten geborgd. Een bezoek van de NVWA aan
Stichting Minimahulp werd dan ook positief bevonden. Wel staat er nog een koelauto op het
verlanglijstje om een gesloten koelketen te kunnen creëren.
Samenwerking met collega instanties blijft een lastig punt. Wij hebben 2 x een voedselbank benaderd
met de vraag of zij wilden samenwerken maar in beide gesprekken werden we afgewimpeld. Deze
gesprekken waren pijnlijk daar ik als voorzitter van de stichting steeds het belang van de stichting
voorop moet zetten en persoonlijke meningen niet mee mag laten spelen. In het kort gezegd: De
voedselbank vindt dat zij het alleenrecht heeft op het beslissen of een gezin in aanmerking komt voor
voedselhulp en de voedselbank vindt dat zij het alleenrecht heeft op het verstrekken van
voedselhulp. Onze mening daarover is uiteraard anders. Met name onze laagdrempeligheid (het niet
eerst door een hele molen heen te hoeven) is onze kracht en onderscheidt ons van andere instanties.
Om die te borgen is er in 2017 een online inschrijvingsformulier ontwikkeld wat via de website of de
facebook pagina ingevuld kan worden door de aanvrager zelf, zonder tussenkomst van
maatschappelijk of sociaal werk. Toetsing volgt volgens onze gepubliceerde aanname criteria. We
wijken alleen af in enkele gevallen van de criteria in het voordeel van de klant. Dit kan voorkomen in
bijzondere omstandigheden of bij het toekennen van tijdelijke hulp. Op deze manier hebben wij onze
onafhankelijkheid geborgd en heeft de klant een alternatief.
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1.1 Verslag van het bestuur

-

Doelstelling en zienswijze

Onze doelstelling en zienswijze is afgelopen jaar niet gewijzigd: Het verlenen van hulp aan mensen
die onder de armoedegrens leven. Nederland is een welvarend land waar niemand een tekort zou
moeten mogen hebben aan eerste levensbehoeften. Indien een gezin of persoon wel een tekort
heeft aan iets wat onder eerste levensbehoefte valt dient hij hulp te kunnen vragen. Tot voor kort
kon dit echter alleen bij enkele instanties die op hun gebied een monopolie positie hadden. Een
afwijzing door zo’n instantie is dan ook heel ingrijpend en heeft grote gevolgen voor de betrokken
persoon of personen. Met stichting Minimahulp is er een secundaire partij op de markt die naar
andere criteria kijkt dan de gevestigde partijen. Een soort “second opinion”. Dit is een uitkomst
gebleken voor mensen die in de problemen zitten maar werden afgewezen door de bestaande
instanties. Voorbeelden daarvan zijn: Gezinnen die al 3 jaar bij de voedselbank hebben gelopen,
Gevallen van echtscheiding waarbij 1 of beide partijen in de problemen komen en ondertussen met
een koophuis zitten, Gezinnen die te veel aan verzekeringen of abonnementen betalen maar daar
niet zomaar vanaf kunnen en gezinnen die in tijdelijke nood zitten door hoge afrekening nota’s of
ziekte.
Al deze gezinnen kunnen niet terecht bij de voedselbank. En hoewel wij de achterliggende gedachte
van de voedselbank wel begrijpen zijn wij toch van mening dat ook deze mensen hulp nodig hebben.
Wij kijken meer naar de cijfers op het moment dan naar de omstandigheden waardoor die cijfers
ontstaan zijn. Zeg nu zelf: Als iemand zonder eten zit, helpt u die persoon? Of laat u het afhangen van
de vraag waardoor hij of zij zonder eten zit?
Ook wij hebben uiteraard acceptatienormen, deze worden verder in dit jaarverslag besproken.
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 witgoedbank, een
kledingbank en organiseren we open dagen. 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 2017 gehanteerd:
eerste gezinslid:

€ 45,00 per week

2e gezinslid

€ 25 per week

ieder volgend gezinslid:

€ 20,00 per week

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 zou € 90,= per
week moeten hebben om van te leven als absoluut bestaansminimum. ( € 45 + € 25 + € 20 = € 90,=
per week ). In de loop van 2018 zullen de bedragen herzien worden.
Het maximum wat een gezin mag hebben om van te leven per week is € 110,=
Hiervan kan afgeweken worden in bijzondere omstandigheden.

-

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 4 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.
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•
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.

-

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

witgoedbank

Indien een gezin een noodzakelijk apparaat kapot heeft en geen middelen heeft om een ander
apparaat aan te schaffen kan het gezin in aanmerking komen voor een tweedehands apparaat van de
witgoedbank. Denk hierbij aan een wasmachine of koelkast. Aanvragen voor vaatwassers, tv’s
worden categorisch afgewezen. De acceptatienorm wordt per geval bekeken en is ook afhankelijk
van de aantallen beschikbare apparaten. Voorts wordt deze vorm van hulp alleen aangeboden in de
directe omgeving van de hoofdvestiging in Ter Apel.
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1.2.3

Kledingbank

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. Het concept bleek ook in 2017 een antwoord op de behoeftes van mensen die
onder de armoedegrens leven en het zal ook zeker voortgezet worden in 2018.
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1.2.5

De cijfers (peildatum 31 dec 2017)

2016

2017

Aantal gezinnen in de reguliere voedselhulp:

121

128

Totaal aantal klanten (incl verleende noodhulp):

153

142

1065

1460

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

15
2120

13
3328

Aantal uitgereikte noodpakketten:

112

65

Aantal verlootte voedselpakketten aan minima (overschotten)

200

52

Uitgeleverd witgoed noodhulp

3

7

Uitgeleverd witgoed spaarregeling

2

vervallen

Geschatte aantallen:
Binnengekomen voedsel in kilogrammen

27.000

32.000

Derving, vernietigd in kilogrammen

4.500

5.5000

Uitgereikt voedsel in kilogrammen

22.500

26.500

Voorraad voedsel in kilogrammen

1.000

1.000
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2

Toekomst en verwachting voor 2018

In 2018 zullen de volgende punten aandacht krijgen:
-

2.1

Om een gesloten koelketen te borgen dienen we zsm over een koelwagen te beschikken.
Om de groeiende begroting in balans te houden dient er gezocht te worden naar meer
vormen van inkomsten
Het geïnformeerd blijven over de regels van de voedselveiligheid (HACCP) en de richtlijnen
van de NVWA, het naleven hiervan en trainingen geven hierover aan de vrijwilligers.

Voedselverstrekking

De vraag naar voedselhulp is in 2017 stabiel gebleven met een licht stijgend lijn. Dit betekent voor
ons dat de meeste mensen die in aanmerking komen de weg naar ons gevonden hebben. De licht
stijgende lijn is gevolg van drempelvrees die toch sommige mensen / gezinnen nog hebben. Ook
komen we tegen dat mensen op voorhand denken dat ze bij ons niet geaccepteerd worden omdat ze
door de voedselbank zijn afgewezen.

2.2

Overige activiteiten

De witgoedspaarregeling is omgezet in de witgoedbank. Overige activiteiten zullen onveranderd
worden doorgezet.

2.3

Nieuwe activiteiten

Er wordt gezocht naar nieuwe activiteiten in 2018 om de groeiende begroting sluitend te krijgen.

2.4

Huisvesting

Sinds april 2017 beschikt Stichting Minimahulp over een eigen (gehuurd) pand aan de Mercuriusweg
1e in Ter Apel. De huurkosten bedragen de eerste 15 maanden € 200 per maand, Daarna 1 jaar lang €
275 per maand, daarna 1 jaar lang € 350 per maand en daarna € 425 per maand. Deze constructie is
opgezet om de stichting tijd te geven om voldoende fondsen te verwerven om aan de maandelijkse
huurverplichtingen te kunnen voldoen. Om dit in de toekomst te borgen wordt er gezocht naar een
mogelijkheid om inkomsten uit het pand te genereren d.m.v. onderverhuur van een gedeelte of door
andere activiteiten. De oppervlakte van het pand bedraagt 120 m2 en die wordt al volledig benut
door de voedseluitgifte en de kledingbank. Om het pand meer geschikt te maken is er een verdieping
aangebouwd in het pand. Deze verdieping is grotendeels gesponsord door de Rabobank en het
Oranjefonds.
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3

Organisatie

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

Mercuriusweg 1e

9561 AL Ter Apel

Bezoekadres:

Mercuriusweg 1e

9561 AL Ter Apel

Postadres:

Mercuriusweg 1e

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 10.00 tot 11.00

Telefoon:

0615401044

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 2019.
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4

Financiële rapporten

4.1

verslag verbouwing

In April 2017 werd het pand aan de mercuriusweg 1e betrokken door de stichting. Deze loods was
eigenlijk te klein om al onze doelstellingen te verwezenlijken. Met name de kledingbank en de
voedselhulp zouden alle ruimte al innemen en er was geen wc aanwezig in het pand. Gelukkig is de
loods 6 meter hoog en bestaat de mogelijkheid tot het bouwen van een inpandige verdieping. Om
het pand geschikt te maken als minimacentrum werden de Rabobank en het oranjefonds
aangeschreven met een verzoek tot sponsoring. De bijdrage van de Rabobank kwam uit op € 1500,
Het oranjefonds zegde toe de helft te willen sponsoren tot een bedrag van maximaal € 2000 daar de
begroting uitkwam op € 4000,= Hierbij is rekening gehouden dat de inkoop van het hout geschiedt
via de meubelmakerij van de voorzitter omdat er dan ingekocht kan worden tegen
groothandelsprijzen (zonder opslag). Tevens is veel materiaal en klein materiaal gesponsord door de
meubelmakerij van de voorzitter. Met name de aanleg van electra en water waren duurder dan
begroot en er was in de begroting geen keuken opgenomen. Een keuken bleek noodzakelijk omdat
volgens de HACCP richtlijnen tenminste een degelijke plek aanwezig moet zijn om handen te wassen.
Voorts is een kleine keuken noodzakelijk voor schoonmaakwerkzaamheden e.d. Warm water
voorziening bleek te duur dus warm water wordt betrokken (gesponsord) uit het pand van de
meubelmakerij van de voorzitter. ( het naastgelegen pand ). In december 2017 werd het grootste
gedeelte van de verbouwing afgerond. Er werd 120 m2 vloer bijgebouwd, een (invaliden) toilet
aangebouwd en een keuken geplaatst. Er zijn nog dingen die afgerond moeten worden zoals
verlichting, noodverlichting, aanleg electra, enz. Deze dingen zullen gedaan worden zodra de
financiële middelen er zijn.
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Financiële verantwoording verbouwing:

oranjefonds
action
action
Sachrell
karwei
karwei
karwei
Schepers
karwei
karwei
karwei
karwei
karwei
karwei
karwei
karwei
karwei
Sachrell
rabobank
karwei
action
sachrell

voorschot sponsering
verlichting
verlichting
vloer deel 1
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
aanbouw toilet
sponsering
aanbouw vloer
aanbouw vloer
aanbouw vloer (hout)

saldo verbouwing

€

1.500,00

€

1.500,00

€
€
€

14,80
57,82
1.224,36

€

3.410,76 €

3.000,00

€

-410,76

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,85
39,80
1.310,55
50,62
26,15
88,16
125,00
100,68
26,38
11,56
2,69
7,77
-9,89
7,74
14,95
12,59
269,18
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4.2

financièle verantwoording Stichting Minimahulp 2017

2017
opbrengsten open dagen
opbrengsten markten
opbrengsten kledingbank
donaties
Statiegeld donaties
* tekorten

€
€
€
€
€

Credit
2.658,70
345,30
457,25
205,00
1.438,80

negatief saldo verbouwing
inkopen open dagen
inkopen markten
Huisvestingskosten
bankkosten
diverse inkopen
diverse kosten
inkopen vrijwilligersdag
negatief saldo verbouwing
autokosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

•

begroting 2018
Credit
Debet
€ 2.400,00
€

500,00

€
€

3.000,00
2.805,00

410,76
430,17
486,73
2.916,17
130,15
224,25
65,00
213,17
410,76

€

400,00

€ 5.250,00
€
130,00
€
250,00
€
75,00
€
200,00
€ 2.400,00

€
•

Debet

5.105,05

€

5.287,16

€

8.705,00

€ 8.705,00

Voor het begrootte tekort van € 2805,= wordt gezocht naar een activiteit of sponsor. De
markten zijn te veel werk gebleken voor een te lage opbrengst.
Daar de posten uitgebreid en veranderd zijn is een vergelijking met 2016 niet goed mogelijk.
Voor de cijfers van 2016 verwijzen wij u dan ook naar het jaarverslag van 2016, welk ook te
downloaden is via onze website.
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