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Voorwoord
Na acht jaar is Stichting Manna uitgegroeid tot een begrip in Twenterand, waarop door velen een
beroep wordt gedaan. Onze stichting wordt ondersteund door heel veel plaatselijke kerken,
particulieren en bedrijven en is ook opgenomen in het Minimabeleidsplan 2015 – 2018 van de
gemeente Twenterand. Dankzij de vele vrijwilligers, waarvan een groot gedeelte dit doet vanuit
christelijke motivatie, kan Stichting Manna haar werk blijven doen.
Dit jaarverslag omvat het kalenderjaar 2016, waarin te zien is dat Stichting Manna in beweging blijft
op verschillende terreinen: fondswerving, organisatorisch, vrijwilligers en op bestuurlijk vlak. Het
ultieme doel van onze stichting is dat we onszelf overbodig maken, maar helaas zit dat er nog niet in,
ook in 2016 is gebleken dat Manna broodnodig is in Twenterand!
We kijken dankbaar terug op 2016: dankzij vele giften en acties en ondersteuning van veel mensen
die de stichting een warm hart toedragen hebben we het jaar goed kunnen afsluiten en was het
mogelijk om gezinnen in onze gemeente die moeilijk rond kunnen komen te ondersteunen door
middel van een voedselpakket, verjaardagdoos of kinderkleding.
Met dit jaarverslag willen we met u delen hoe dit in 2016 tot stand is gekomen, veel leesplezier!
Het bestuur
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Doelstelling Stichting Manna
Stichting Manna heeft ten doel alle inwoners van de gemeente Twenterand, ongeacht hun afkomst,
ras, geboorteland, geloof, politiek, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap en
leeftijd, die door omstandigheden onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen, tijdelijk te
ondersteunen in de basisbehoeften. Daarnaast biedt St. Manna de mogelijkheid aan diezelfde
doelgroep, via doorverwijzing naar hulpverlenende instanties, de bestaande situatie te boven te
komen. Stichting Manna doet dit vanuit christelijke motivatie: de naam Manna verwijst ook naar het
manna uit de bijbel: er was genoeg te eten voor iedereen.
Stichting Manna is sinds 2008 uitgegroeid tot een goed gestructureerde organisatie. Ondertussen zijn
er drie afdelingen: Manna Family Care (voedselpakketten), Manna Fashion (kinderkleding) en Manna
Happy Kids (verjaardagsdozen). Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 vrijwilligers uit verschillende
kernen van de gemeente. Veel organisaties ondersteunen Stichting Manna. De donaties komen voor
40% van de kerken en voor 60% van het bedrijfsleven (incl. gemeentelijke subsidie), scholen en
particulieren.

Oorkondes
Er is een aantal bedrijven dat al jarenlang als sponsor samen optrekt met Stichting Manna. Natuurlijk
is Stichting Manna hen daarvoor zeer dankbaar, maar meer dan een schouderklop en dankjewel
kunnen zij eigenlijk niet geven of zeggen. Daarom heeft het bestuur gemeend een oorkonde in het
leven te roepen, waarin de verdiensten van een bedrijf of persoon staan opgetekend. In 2016 is een
oorkonde overhandigd aan drie bedrijven: Aardappelbedrijf Kamphuis in Daarle, Bakkerij Slomp in
Westerhaar en Bandwerk Internet- en reclamebureau uit Rijssen. Aardappelbedrijf Kamphuis zorgt al
jarenlang voor aardappels, bakker Slomp is een vaste broodsponsor en Hans van der Stouw van
Bandwerk heeft de website van Manna gebouwd en verzorgt deze al jarenlang geheel kosteloos. Bij
Kamphuis in Daarle werd deze oorkonde overhandigd door een van de vrijwilligers, Bertus Dekker en
bij Bakkerij Slomp in Westerhaar en Bandwerk Rijssen door voorzitter Bertus Akse. Stichting Manna is
blij dat er op deze manier iets kan worden teruggedaan voor deze jarenlange ondersteuning.
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Manna Family Care
De voedselpakketten werden tot aan eind 2013 aan huis bezorgd. Door het groeiende aantal gezinnen
dat gebruik maakt van Manna Family Care was dit niet meer te realiseren. Vanaf begin 2014 konden
we voor de voedselbank geheel gratis gebruik maken van een deel van het pand van bouwbedrijf
Dubbink aan de Bedrijfsweg in Vriezenveen, een ruimte van zo’n 225 m2. Daar worden elke twee
weken voedselpakketten opgehaald door hulpvragers die daarvoor in aanmerking komen; bij enkele
adressen wordt nog een pakket bezorgd. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket houdt
Stichting Manna de criteria aan die gelden bij de landelijke voedselbanken. Per 1 januari 2017
veranderen de criteria, maar in 2016 waren de criteria als volgt:

Criteria
Onder inkomsten wordt o.a. verstaan:
o Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager.
o Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene
waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
o Leefgeld incl. reserveringen ingeval van budgetbeheer, schuldsanering.
o Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie.
o Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten.
o Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten zorgverzekering.
o Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor
kinderopvang, alleen mee te rekenen ingeval er uitgaven voor kinderopvang zijn.
o Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand betaald door de gemeente.
o Kind-gebonden Budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de
overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar.
o Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning.
o (voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar
maandbedrag om te rekenen.
o Kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus,
meerderjarige pleeg- of stiefkinderen.
De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
o Vakantietoeslag
o Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn
doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten
kinderen meetellen.
o Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere
kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd.
o Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d..
o Uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand; deze van de gemeente
ontvangen uitkeringen hebben bijna altijd een incidenteel karakter en worden
ontvangen voor een bepaald doel.
Uitgaven die opgegeven mogen worden:
Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de
personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag,
persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest
voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:
o Huur.
o Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en
belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning.
o Energie en water, omrekenen naar maandbedragen.
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Premie zorgverzekering inclusief eigen bijdrage/eigen risico .
Overige verzekeringen; premie inboedel-, WA-, begrafenisverzekering.
Telefoon/Internet/televisie; de werkelijke kosten tot maximaal € 60,-- per maand.
Gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van vermindering/kwijtschelding
Aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht
wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden
zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen
zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via
bankafschriften) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen.
o Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.
o Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden.
Een overzicht van de gehanteerde normen per 2017 kunt u vinden op onze site www.manna.nu.
Aan de hand van de door Stichting Manna vastgestelde criteria kunnen Maatschappelijk Werk,
Stichting Boot, Diaconieën of Caritas instellingen inschatten of iemand in aanmerking komt voor een
voedselpakket en een aanvraag indienen.
De toetsing wordt uitgevoerd door Maatschappelijk Werk, Stichting Boot, Diaconieën of Caritas
instellingen. De pakketten hebben een waarde van tussen de € 22 en € 25, inclusief de boodschappen
die we krijgen in natura. Per keer is er rond de € 3000 nodig. De benodigde financiële middelen
worden door fondswerving door particulieren, scholen, bedrijven en kerken bijeengebracht, evenals
giften in natura. Elke keer opnieuw wordt door de coördinator en de planner alles weer op een rij
gezet, omdat er bij elke ronde mutaties zijn in de hulpvragen.
Aan het einde van 2016 stond de teller op 251 gezinnen die gebruik maakten van de voedselbank:
762 personen waarvan 421 volwassenen en 341 kinderen.
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Overzicht Manna Family Care 2016
Alhoewel ieder gezin uniek is en kille cijfers niet alles zeggen, in dit overzicht over 2016 van Manna
Family Care toch een analyse over de behoefte aan ondersteuning middels een voedselpakket, de
verdeling over de verschillende kernen, de samenstelling van de gezinnen en de betrokken
hulpverlenende instanties.
Aangezien stichting Manna iedereen in Twenterand die voldoet aan de vastgestelde criteria, ongeacht
afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse,
seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort, de mogelijkheid van ondersteuning wil
bieden, houden we ons niet bezig met de oorzaken die aan deze behoefte ten grondslag liggen.

Totaal uitgegeven pakketten
In 2016 is voor het tweede opeenvolgende jaar het totaal aantal pakketten licht gedaald. Dit kwam
vooral door een daling tijdens de zomermaanden. Tegen het einde van het jaar liepen de aantallen
weer op. Het maximale aantal was 170 op 7 januari, het minimale aantal 115 op 7 september.

2016: ontwikkeling aantal pakketten
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Pakketten per kern in Twenterand
De percentages pakketten per kern verandert jaarlijks wel enigszins, maar niet spectaculair. Het
percentage in Vroomshoop daalt de laatste vier jaar licht, terwijl het aandeel van Vriezenveen in
dezelfde periode gestegen is.
Onder overige vallen Bruinehaar en De Pollen, maar ook Geesteren, Langeveen en Daarlerveen.
Deze laatste drie vallen niet onder Twenterand, maar om geografische redenen verstrekken we hier
toch pakketten.
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In totaal werden 251 unieke adressen ondersteund gedurende het jaar 2016 tegenover 275 in 2015.
In absolute aantallen was de daling het grootst in Vroomshoop, terwijl in Den Ham de daling met
33% opvalt.
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Er werden In totaal 82 nieuwe cliënten aangemeld, terwijl van 106 cliënten het pakket werd
beëindigd.
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Gezinssamenstelling
Over 2016 zijn er voor het eerst gegevens beschikbaar over de gezinssamenstelling van de cliënten.
De grootste groep (34% bestaat uit een gezin met een of meerdere kinderen. Daarna komt de
alleenstaande vrouw met kinderen (25%).
In totaal vielen 762 personen onder onze zorg, verdeeld over 341 kinderen en 421 volwassenen.

2016: gezinssamenstelling
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Wat de gezinsgrootte betreft bestaat de grote meerderheid van de huishoudens uit 1 tot 3 personen
(totaal 66%)

2016: gezinsgrootte
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Hulpverlenende instanties
Er is een groot aantal van 43 verschillende instanties die afgelopen jaar een of meerdere cliënten
voor ondersteuning met een voedselpakket bij stichting Manna had.
In de grafiek de meest voorkomende, maar de totaallijst ziet er als volgt uit:
Stichting BOOT
Maatschappelijk Werk
Vluchtelingen Werk
MEE Ijsseloevers
Leger de Heils
De Twentse Zorgcentra
Maatschap de Windroos
RIBW groep Overijssel
Aveleijn
Beschermingsbewind Twente
Fizom Hemmer
GGD Regio Twente
Radar Zorg in uitvoering
Zorg Plus Twente
Baalderborg Groep
s Heeren Loo
St. Philadelphia Zorg
Stadsbank Oost-Nederland
Activa Beheer
Arbe dienstverlening
BB&F Salland
Bureau Jeugdzorg Overijssel
Certa-zorg
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2016: Hulpverlenende instanties
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Gehanteerde normbedragen
Alhoewel Stichting Manna niet is aangesloten bij de Voedselbanken Nederland, hebben we ons ook
afgelopen jaar geconformeerd aan de financiële normen die door hen zijn opgesteld. Een wijziging
van de normen wordt besproken binnen het bestuur waarna al dan niet besloten wordt ons opnieuw
te conformeren aan deze normen.
In 2016 waren de gehanteerde normen als volgt. Voor elk huishouden gold afgelopen jaar een
basisbedrag van € 110,-, verhoogd met € 70,- per persoon. Voor een alleenstaande gold dus een
normbedrag van € 180,- enzovoort. Het betreft bedragen per maand vrij besteedbaar inkomen.
Indien een cliënt onder het normbedrag zit kan er een voedselpakket toegekend worden. In afwijking
hiervan kan op verzoek van een hulpverlener in het geval van een chaotische financiële situatie voor
een periode van maximaal drie maand een pakket verstrekt worden zonder duidelijke
inkomenstoets.

Normbedragen in € per maand per 1 juli 2015
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Stichting Manna - website: www.manna.nu - contactpersoon: Gerard Hulsegge, tel. 06-12468888, aanvraag@manna.nu
Secretariaat: Lida Kreiter, e-mail secretaris@manna.nu - IBAN: NL 80 RABO 01487.68.679

Conclusie
Stichting Manna Family Care heeft ook in 2016 weer in een grote behoefte voorzien. Cliënten en
hulpverlenende instanties hebben de weg naar ons opnieuw gevonden. Alhoewel het totaal aantal
ondersteunde adressen met 252 bestaande uit 762 personen iets lager was dan vorig jaar, is een
wellicht te verwachten grotere daling door het einde van de financiële crisis geen realiteit geworden.
De groep in onze samenleving, en dan met name in Twenterand die het hoofd net niet boven water
kan houden blijft onverminderd groot. Het lijkt erop dat de verschillen tussen arm en rijk groter
worden en dat met name de laatste groep profiteert van de opverende economie.
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Manna Fashion
Vanaf mei 2015 huurt Manna Fashion tegen gereduceerde huurprijs een pand van Vroomshoop
Meubelen aan de Havenstraat 5 in Vroomshoop. Dankzij een grote particuliere gift zijn we in staat om
in ieder geval tot mei 2018 aan de huurplicht te voldoen, om dit te kunnen blijven doen is het bestuur
steeds actief op zoek naar bedrijven die dit willen sponsoren. Wekelijks zijn vrijwilligers bezig met het
innemen van gebruikte kleding en het sorteren hiervan, het inrichten en beheren van de winkel en het
behulpzaam zijn om kinderen te kleden. Periodiek kunnen bij Manna op afspraak “Manna gezinnen” en
door maatschappelijk werk aangemelde gezinnen terecht. Hier ontstaan veel bijzondere/emotionele
gesprekken, mensen kunnen hier ook hun verhaal kwijt, en gaan met iets meer moed weer naar huis.
Gemiddeld komen hier wekelijks 15 gezinnen.
Gezinnen die zijn aangemeld door de hulpverlening kunnen een basispakket uitzoeken.
Onder een basispakket verstaan we het volgende:
5 truien of shirts en 2 broeken of rokjes/jurkjes, leggings en ondershirts.
1 jas
1 paar schoenen (indien aanwezig in gewenste maat)
ook mogen gezinnen een pyjama, ondergoed en sokken uitzoeken
De gezinnen kunnen één keer in de drie maanden langs komen voor kleding, of eerder indien
noodzakelijk na overleg.
Kinderkleding t/m maat 176 kan worden ingebracht tijdens de openingsuren van Manna. In 2016 is
weer veel kleding ingebracht door particulieren. Ook werd overgebleven kleding gebracht van
kledingbeurzen in Den Ham en Vriezenveen, maar we hebben ook kleding van het Noordik uit
Vriezenveen gekregen. In december werd bij het Noordik in Vroomshoop een kleding inzamelingsactie
gehouden.
Er is een samenwerking geweest met de Stichting Tsjernobyl Vriezenveen, er werd gebruik gemaakt
van een deel van het pand van Fashion en de overgebleven kleding werd gedoneerd aan Manna
Fashion.
Naar sokken, ondergoed en pyjama’s is veel vraag; ondergoed en sokken worden nieuw aangeschaft
tegen zo scherp mogelijke prijzen, sponsoren hiervoor worden steeds gezocht.
Een overschot aan tweedehands kleding wordt aan andere goede doelen geschonken, zodat
ingebrachte kleding altijd een goede bestemming krijgt. We ontvingen niet alleen tweedehands
kleding:
Ook dit jaar doneerde Schoenenhuis Jan Pas een aantal paar nieuwe schoenen en van de Roetgerink
Foundation ontvingen we eind november een grote hoeveelheid jassen en spijkerbroeken!
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Manna Happy Kids
Er zijn kinderen die zich op hun verjaardag ziek melden en niet naar school gaan. Als kind wil je toch
graag net als andere kinderen op je verjaardag trakteren. Hier is dikwijls geen geld voor, daar kun je
als kind letterlijk ziek van zijn en dus blijf je toch thuis! Cadeaus op Sinterklaas en met verjaardagen
zit er meestal voor deze kinderen niet in. Wij proberen ook hier wat in te voorzien. Dozen hiervoor
worden gemaakt door de Koningshoeve in Vriezenveen als dagbesteding en samengesteld bij Manna
Fashion. Gezinnen die in aanmerking komen voor een voedselpakket komen automatisch in
aanmerking voor Manna Happy Kids. In andere schrijnende gevallen kan via de hulpverlening een
aanvraag worden ingediend.
In 2016 zijn er ruim 100 verjaardagdozen uitgedeeld. De Supercoöp Vroomshoop ondersteunt Manna
Happy Kids sinds 2016 als vaste sponsor met producten voor de verjaardagdoos.
Bij de Oranjeschool liep het project ‘Geven en doorgeven’ en zij hielden een inzameling voor de Happy
Kids verjaardagdoos.
In december konden er mede dankzij een grote cheque van Stichting Mensen voor Mensen leuke
Sinterklaastasjes samengesteld worden met een cadeaubon van Intertoys Vriezenveen (die deze
bonnen ook nog vergezeld liet gaan van een leuk cadeautje) en Kruidvat voor kinderen uit minima
gezinnen.
In 2016 is ook het besluit genomen om alleen nog nieuw speelgoed in te nemen voor Manna Happy
Kids. Mensen die tweedehands speelgoed willen doneren worden doorverwezen naar de
kringloopwinkel, o.a. de Dorkas winkel in Vroomshoop waarbij de opbrengst bestemd is voor het
goede doel.
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Vrijwilligers
Stichting Manna kan alleen draaien dankzij de vele vrijwilligers, zo’n 80 vrijwilligers zetten zich met
vaste regelmaat in voor de stichting, samen met de mensen die af en toe hand- en spandiensten
verrichten zorgen zij dat het werk van Manna door kan gaan.
Bij Manna Care zetten de coördinator (bestuurslid Gerard Hulsegge) en de planner (Harry Heuver)
elke keer opnieuw alles op een rij, omdat er bij elke ronde mutaties zijn in de hulpvragen. Vele
vrijwilligers zijn behulpzaam met het verzamelen van boodschappen, het ophalen van aardappelen,
het halen van brood, het samenstellen van de lijsten met bestelgegevens, het indelen van de
vrijwilligers, het inpakken van de voedselpakketten en de uitgifte van de pakketten. Samen stoppen ze
hier per keer iets minder dan 200 uur in.
Van de 80 vrijwilligers zijn er 18 actief voor Manna Fashion en Happy Kids, teamleider en coördinator
hier is bestuurslid Elise Kroeze. De vrijwilligers van Fashion verrichten de volgende activiteiten: 1
vrijwilliger maakt schoon, 3 vrijwilligers helpen de cliënten in de winkel, 6 vrijwilligers strijken en
hangen de kleding op, 6 vrijwilligers sorteren de kleding. Daarnaast wordt er iedere week kleding in
ontvangst genomen, koffiegezet, afgewassen etc. Er is één vrijwilliger die alles regelt voor wat betreft
Happy Kids en er is één vrijwilligster die de contacten met het Leger des Heils onderhoudt.
Van alle hierboven genoemde vrijwillige activiteiten van Manna Care en Manna Fashion ontvangt
niemand enige vergoeding. Eenmaal per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd als dank
voor de inzet van de vrijwilligers en in december ontvangen zij een kleine attentie.
In april 2016 vond de vrijwilligersavond plaats bij Koskamp BV in Den Ham. Naast het feit dat we
gratis gebruik mochten maken van de prachtige kantine, sponsorde Koskamp bovendien deze
compleet verzorgde avond met catering en een attentie voor de vrijwilligers, waar we natuurlijk erg
blij mee zijn!
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Publiciteit en externe contacten
Er wordt regelmatig publiciteit gezocht via verschillende media. Het afgelopen jaar waren er
verschillende publicaties in kranten en weekbladen, o.a. ‘Uitreiking zwembadkaarten door Jumbo Rudy
Veldkamp’; uitreiking oorkondes aan Bandwerk, bakker Slomp en aardappelboer Kamphuis en
aankondiging actie ‘Geef’ en actie ‘Samen voor de voedselbank’ RTV Oost. Op de site www.manna.nu
worden ook regelmatig nieuwsitems geplaatst.
Publiciteit wordt ook gezocht via bedrijven of andere organisaties en er worden regelmatig
presentaties gegeven. In 2016 zijn er presentaties gegeven in verschillende kerken en bij scholen.
Er zijn regelmatig contacten met andere organisaties uit de samenleving, zoals maatschappelijk werk,
kerkgenootschappen (kerkenraden, gemeenteavonden, diaconieën) politieke partijen (bezoek van
verschillende fracties aan Manna Familie Care en Manna Fashion), bedrijven, banken,
verzekeringsmaatschappijen, Cliëntenraad enz.
In de ruimte van Manna Fashion werden verschillende presentaties gegeven. Naar aanleiding van de
Beursvloer Twenterand was er een ontbijt met een presentatie voor bedrijven; een groep
hulpverleners heeft een presentatie bijgewoond en de Cliëntenraad is op bezoek geweest bij Fashion.
Er is een korte film beschikbaar om bij presentaties te gebruiken, om zo een indruk te kunnen geven
van de werkzaamheden en is er een brief voor fondswerving om bedrijven te kunnen benaderen. Voor
kerken is er een collectepresentatie beschikbaar.

Subsidie
In het Minimabeleidsplan 2015 – 2018 van de gemeente Twenterand is een hoofdstuk opgenomen
met speerpunten. In dit hoofdstuk wordt het beleid voor de komende jaren geschetst. Aan de hand
van nieuw geformuleerde speerpunten wordt helder wat de gemeente Twenterand de komende jaren
gaat doen voor de doelgroep minima. Stichting Manna (naast stichting Boot en stichting Hulpfonds) is
daarin genoemd en erkend als een van de speerpunten. In 2014 besloot de gemeente Twenterand
Stichting Manna in 2015 voor het eerst een subsidie te verlenen voor de voedselbank van 12.500
euro. Het bedrag van € 35.000 dat in de begroting gereserveerd was voor Stichting Hulpfonds werd
herverdeeld en wel op de volgende manier: Stichting Boot € 20.000, Stichting Manna € 12.500 en
Stichting Hulpfonds € 5.000. Ook in 2016 is er € 12.500 subsidie ontvangen en inmiddels is deze ook
aangevraagd voor 2017. De wijze van aanvragen is in 2016 wel veranderd: aanvragen konden vanaf 1
augustus worden ingediend, waarbij de regel gold voor activiteitensubsidies (waar onze stichting
onder valt) ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Stichting Manna heeft zo snel mogelijk de
aanvraag ingediend voor 2017 en deze is toegezegd.
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Samenstelling bestuur
Ook het bestuur van Stichting Manna bestaat uit vrijwilligers, mensen die dit werk vaak naast hun
werk of andere taken doen. Dat vergt veel tijd en inzet en soms is dat passen en meten met andere
bezigheden. Streven van het bestuur is om vanuit alle kernen van de gemeente Twenterand een
vertegenwoordiging in het bestuur te hebben. Van bestuursleden wordt gevraagd de doelstelling van
de stichting te onderschrijven en zich te kunnen conformeren aan de christelijke motivatie. Bestuurslid
Jan Kolkman is vanaf januari 2016 gestopt met zijn functie, hij zette zich vanaf 2009 voor meer dan
100% in voor het bestuur. Willem Bossenbroek is de opvolger van Jan Kolkman, hij is contactpersoon
geworden voor de Cliëntenraad. Voor de kern Westerhaar-Vriezenveenschewijk is ook weer iemand
gevonden: vanaf 1 september 2016 is Rein Brandsen het bestuur komen versterken. Het bestuur
vergadert als regel iedere maand en bestaat in december 2016 uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

- Bertus Akse
- Lida Kreiter
- Bert Hemmer

(Vriezenveen)
(Den Ham)
(Vriezenveen)

-Rein Brandsen
-Gerard Hulsegge
-Jan Pasman

(Westerhaar)
(Vriezenveen)
(Vriezenveen)

Manna Family Care:

Manna Fashion/Manna Happy Kids:
-Elise Kroeze
-Willem Bossenbroek

(Vroomshoop)
(Vroomshoop)

Vaste agendapunten zijn het evalueren van de werkzaamheden van de afgelopen maand en
terugkoppeling van het veldwerk van de werkgroepen. Alle kortlopende zaken worden besproken en
er worden plannen gemaakt voor de lange termijn.
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Bestuurssamenstelling
dagelijks
bestuur
bestuursleden
voorzitter

secretaris

penningmeester

Maakt agenda volgende
vergadering. Regelt de
zaken die geen uitstel
kunnen hebben.
Vergadert minimaal 1 x per maand.
Vaste agendapunten zijn:
Evalueren van de zaken van de afgelopen
maand. Bespreekt en regelt de kortlopende
zaken. Bespreekt en plant de zaken voor de
langere termijn.
Manna Family Care

Fondswerving in geld en
natura

Manna Fashion

Manna Happy
Kids

Etc.
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Acties en donaties
Er zijn enkele bedrijven die Manna Family Care structureel sponsoren met goederen en sommige doen
dit al jaren. Dankzij deze giften in natura kunnen we de iedere 14 dagen een mooi voedselpakket
samenstellen. We noemen de volgende bedrijven als vaste sponsoren: Bakkerij Slomp
Westerhaar/Vriezenveensewijk - brood; Hendrikus Kamphuis Daarle aardappelen;
Zwanenberg
Almelo - vleeswaren, Bolletje Almelo (op afroep); Bakkerij De Kraai, Vriezenveen – brood.
Bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en particulieren dragen hun steentje bij met donaties en
verschillende acties. Hieronder zullen we een paar acties eruit lichten.
-

Ook in 2016 waren er acties ‘Geef’. In alle kernen van Twenterand delen vrijwilligers, de
meesten afkomstig uit de plaatselijke kerken, enkele keren per jaar boodschappenbriefjes uit
in de supermarkt, om mensen zo te vragen goederen te doneren voor de voedselbank en dat
leverde heel veel kratten met boodschappen op. Verschillende kerken in Twenterand zamelen
in de kerk ook structureel boodschappen in.
- Begin december werd de actie ‘Samen voor de voedselbank’ door RTV Oost georganiseerd,
deze keer werden de plaatselijke supermarkten benaderd hieraan mee te werken. RTV Oost
zorgde voor boodschappenbriefjes en publiciteit en de opbrengst kwam direct ten goede aan
de plaatselijke voedselbank, in Twenterand was de opbrengst dus voor Stichting Manna. Het
leverde 44 kratten aan boodschappen op. Bovendien kon men digitaal een
boodschappenpakket aanschaffen, voor heel Overijssel zullen in 2017 boodschappen ter
waarde van 70.000 euro verdeeld worden over de deelnemende voedselbanken.
- Van het bedrijf Kwetters uit Veen ontvingen we 1500 eieren.
- Vanuit het projectfonds van Christelijk Boekenhuis De Akker mochten we 300 euro in
ontvangst nemen.
- Dit jaar was het feest voor Supercoop Vroomshoop, de winkel werd uitgeroepen tot allerbeste
Coop van Nederland, hiermee wonnen ze een bedrag van 2500 euro voor een lokaal goed
doel. Men besloot echter om niet 1, maar 4 goede doelen blij te maken en klanten konden
stemmen op hun favoriete goede doel: Stichting Manna mocht dankzij deze actie een cheque
van 750 euro in ontvangst nemen!
- Op 1 december mochten we twee grote cheques in ontvangst nemen van Stichting Mensen
voor Mensen: 5000 euro voor Manna Fashion en 5000 euro voor Manna Family Care, een
geweldig mooi bedrag!
Dit was de aftrap voor veel meer donaties in december:
- Van Larcom Ommen ontvingen we kortingsbonnen, chocoladeletters en kerstpakketten
- Haringgilde De Zandstuve uit Den Ham doneerde 240 kerststollen
- Het CMK Vroomshoop en Bebo Parket Vriezenveen zorgden dat Manna gezinnen een rollade
ontvingen in december
- Forelvisvijver De Koel’n Beerzerveld zorgde voor gerookte forel
- Boer Dekker uit Westerhaar zorgde voor aardappelen
- Jumbo Veld Westerhaar doneerde een grote hoeveelheid overgebleven Sinterklaasgoed,
- net als Emté Vriezenveen, die tevens kerststollen doneerde.
- Er werd bakleverworst geschonken door een anonieme gever.
- Manna ontving een deel van de opbrengst van ‘Ik deel mijn kerstpakket.nl’ uit Oldenzaal
- Verpakkingsdozen voor kerst werden gesponsord door Mupla en Smurfit Kappa
- MEGA magazijninrichting B.V. doneerde een nieuwe magazijnstelling voor het depot, zodat de
vrijwilligers veiliger kunnen werken.
Er waren nog veel meer gelddonaties en acties.
- V.V. Den Ham zamelde geld in tijdens de familiedag, een mooi initiatief!
- In alle kerken werd er gecollecteerd voor Stichting Manna, de totale opbrengst hiervan is
terug te vinden in het financiële verslag.
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-

Het koor ‘Zang en Vriendschap’ werd opgeheven, spijtig voor het koor, maar Manna kreeg wat
er was overgebleven uit de kas.
- Verder zijn er ook veel particulieren die Manna financieel ondersteunen, u ziet het terug in de
cijfers.
Scholen in Twenterand zijn ook actief voor Manna, we noemen een paar acties:
- De Shalomschool organiseerde in december de actie Geef, en dit leverde maar liefst 35
kratten met boodschappen op
- ‘Delen maakt rijk’ was het thema bij De Smithoek in Den Ham, daar sluiten we ons natuurlijk
helemaal bij aan! In dat kader werden er tijdens de kerstviering boodschappen ingezameld.
We hebben vele giften genoemd, maar niet alle, we bedanken iedereen die op welke wijze dan ook
heeft bijgedragen in 2016, we zijn als stichting helemaal afhankelijk van giften en zijn dankbaar dat
het ook het afgelopen jaar weer is gelukt om veel gezinnen te ondersteunen.

Beursvloer Twenterand
In oktober heeft Stichting Manna deelgenomen aan de Beursvloer Twenterand: met gesloten beurs
worden matches gemaakt tussen bedrijven en instellingen en er zijn heel wat mooie deals gesloten
voor Manna! Sommige deals lopen nog, maar enkele geslaagde matches kunnen we al wel noemen:
Roelien Hair Fashion zorgde dat 14 kinderen een fantastische verwenmiddag kregen
Van De Wegwijzer in Vroomshoop ontvingen we 300 cd’s en folders
Van Soweco kregen we 19 kerstpakketten
Begin januari werd de vloer in het depot schoongemaakt door schoonmaakbedrijf Klaas Harms en met
behulp van de rolsteiger van Vosbouw werden ook de lampen vervangen, zodat er weer in een goede
omgeving gewerkt kan worden.
Tijdens de Beursvloer heeft het bestuur ook bedrijven uitgenodigd voor een ontbijt met een
presentatie over de stichting en op 17 november vond dit plaats in het pand van Manna Fashion. Het
was een geslaagde bijeenkomst en het werk van Stichting Manna is weer een beetje bekender
geworden bij de deelnemers aan het ontbijt: Direct ICT, de Rotaryclub Twenterand, het CDA,
wethouder Martha van Abbema, Vosbouw Vroomshoop BV Huisblijftthuis, bouwbedrijf Veldhoff en
Zorgsaam Twenterand.
Een van de deals die nog niet is afgesloten: in juni 2017 vindt Samen Loop voor Hoop plaats in
Twenterand, deze keer in Vriezenveen, georganiseerd door de Rotary Club Twenterand, 24 uur lopen
voor het KWF. Er doet ook een team Manna mee, wie zich hierbij wil aansluiten kan zich aanmelden
voor team Manna op de site van Samen Loop voor Hoop:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/twenterand .
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Financieel overzicht

Financieel overzicht stichting Manna laatste 3 jaar:
Opbrengsten
2014 in %
Particuliere giften
Bedrijfsgiften
Schoolgiften
Kerkelijke giften
verkoop lompen
Rente opbrengst
Totaal

11.504,00
23.764,00
1.693,00
20.634,00
1.484,00
67,00
59.146,00

19,5%
40,2%
2,9%
34,9%
2,5%
0,1%
100,0%

2015 in%
10.860,00
36.382,00
2.392,00
15.913,00
1.073,00
127,00
66.747,00

16,3%
54,5%
3,6%
23,8%
1,6%
0,2%
100,0%

t.o.v. 2014
-5,6%
53,1%
41,3%
-22,9%
-27,7%
89,6%
12,9%

2016 in %
9.301,00
28.600,00
1.392,00
14.288,00
704,00
60,00
54.345,00

17,1%
52,6%
2,6%
26,3%
1,3%
0,1%
100,0%

t.o.v. 2015
-14,4%
-21,4%
-41,8%
-10,2%
-34,4%
-52,8%
-18,6%

Uitgaven
2014 in %
Levensmiddelen
Bestuurskosten
Overige fashion/kids
Incidentele kosten
Bankkosten
Totaal

Jaarresultaat
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48.874,00
2.509,00
3.117,00
1.050,00
223,00
55.773,00

3.373,00

87,6%
4,5%
5,6%
1,9%
0,4%
100,0%

2015 in%
50.710,00
1.695,00
6.162,00
340,00
267,00
59.174,00

7.573,00

85,7%
2,9%
10,4%
0,6%
0,5%
100,0%

t.o.v. 2014
3,8%
-32,4%
97,7%
-67,6%
19,7%
6,1%

2016 in %
47.869,00
1.041,00
5.993,00
184,00
55.087,00

-742,00

86,9%
1,9%
10,9%
0,0%
0,3%
100,0%

t.o.v. 2015
-5,6%
-38,6%
-2,7%
-100,0%
-31,1%
-6,9%
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Het afgelopen jaar heeft Stichting Manna, ondanks een afname van de giften, met een minimaal
negatief jaarresultaat het boekjaar 2016 afgesloten. Met name door een afname van de
inkoopkosten voor levensmiddelen, en het beperken van de overige uitgaven tot de hoogst
noodzakelijke blijft er sprake van een gezonde financiële situatie op dit moment.
Mede door de gesponsorde huurkosten voor een aantal jaren, en een lichte daling van het aantal
uitgegeven pakketten in 2016, is er gelukkig ook sprake van een afname van onze uitgaven geweest.
Uit de cijfers van de afgelopen 3 jaar blijkt dat er jammer genoeg sprake is van een afname van de
bijdrage van zowel kerkelijke alsmede particuliere giften. Toch willen we graag een beroep op u
blijven doen om een minder bedeelde plaatsgenoot via onze stichting te blijven ondersteunen met
een kleine bijdrage in geld of natura via de voedselinzameling in kerken of bij supermarkten. Echter,
zolang het bedrijfsleven en de gemeente Twenterand ons de nodige financiële hulp blijven bieden is
er voor de komende paar jaar voldoende basis om ons werk voort te blijven zetten. Onzeker is de
situatie m.b.t. de huisvesting voor de voedselhulp. Tot heden heeft Manna geen huur en nagenoeg
geen energiekosten hoeven te betalen; of dit ook zo blijft voor de komende jaren is ongewis.
Ons streven is de ontvangen gelden zo maximaal mogelijk aan hulpverlening (eten, kleding,
verjaardagsdozen) uit te kunnen geven en zo weinig mogelijk te hoeven besteden aan diverse
randvoorwaarden voor deze hulp.
Naast de kille cijfers mogen we ook de diverse giften in natura niet vergeten, waarbij met name het
vele brood, de aardappelen en de vleeswaren die wij gratis ter beschikking gesteld krijgen via diverse
kanalen niet onvermeld mogen blijven, dank daarvoor.
Tot zover de korte toelichting op de gepresenteerde cijfers 2014-2016. Voor beantwoording van
verdere vragen kan altijd rechtstreeks met ondergetekende contact worden opgenomen.
Bert Hemmer
Penningmeester Stichting Manna
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Tot slot
Ook in dit jaarverslag is weer te lezen dat we in een grote behoefte, ja werkelijke nood, voorzien. Veel
Twenteranders geven blijk dat ze onze stichting erg waarderen. Niet alleen om wat we doen, maar
ook hoe we het doen, gewoon omdat we er zijn. Want veel mensen zijn graag bereid iets tegen
armoede te doen, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. Ze weten in alle oprechtheid niet
wat ze kunnen doen en de omvang van het probleem maakt hen moedeloos en machteloos.
Bovendien weten ze niet hoe ze in contact met de doelgroep moeten komen of ze begrijpen de
diepste kern van armoede niet. Stichting Manna heeft de afgelopen jaren laten zien dit wel te
begrijpen, maar er ook iets aan te kunnen doen, we zijn bereikbaar voor de doelgroep.
Medewerkers van stichting Manna zijn daarom geregeld op pad om lezingen te houden en
presentaties te geven om over ons werk te vertellen. Ook bij u willen we graag een presentatie geven.
Hopelijk geeft dit jaarverslag ook al een goede inkijk, maar mocht u vragen hebben of gewoon het
verhaal van ons willen horen dan zijn wij ook graag daartoe bereid!
Kinderen zijn de dupe van armoede, het maakt echt wel uit waar je wieg staat!
In ons land groeien ongeveer 420.000 kinderen op in Armoede, ja Armoede met een HOOFDLETTER!
Kinderen hebben de toekomst en als deze toekomst bij de basis al beschadigd wordt werkt dat altijd
door. Stichting Manna probeert deze kinderen hoop te geven, Hoop met een HOOFDLETTER!
Er wordt in Twenterand al veel gedaan om armoede, maar ook de oorzaak te “bestrijden”. In het
jaarverslag valt te lezen met hoeveel instanties we samenwerken. Stichting Manna gaat het initiatief
nemen om nog meer Samenwerking/Synergie te zoeken met reeds bestaande organisaties als b.v
Diaconaal Platvorm Twenterand
Pastoresconvent Twenterand
Stichting Boot
Stichting Waypoint
Stichting Steunfonds VluchtelingenWerk Twenterand
Dit is geen vaststaande lijst, als u denkt dat we er een zijn vergeten dan houden we ons aanbevolen.
We doen dit werk met verve en enthousiasme, want:

“Wie zich over een arme ontfermt, eert God” : Spreuken 14:31
Bertus Akse
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