Nieuwsbrief: 1e kwartaal 2015
Vrijwilligers, sponsoren en overige belangstellenden,
Hierbij de 1e Nieuwsbrief van dit jaar. Veel leesplezier toegewenst.
Vanuit het bestuur
In het bestuursoverleg van 11 maart is er afscheid genomen van penningmeester Rimmy Scheenstra. Vanaf de
oprichting, bijna vier jaar geleden, heeft ze deze functie op accurate wijze vervuld. Door de vele giften die er
maandelijks binnenkomen was het overigens vanaf de start plezierig boekhouden voor Rimmy en kregen we
zelfs van onze accountant een aantal keren de hint mee om meer te investeren in bijkoop gezien het positieve
verschil in ontvangsten en uitgaven. Met waarderende woorden van onze voorzitter, een attentie en bloemen
werd Rimmy bedankt en uitgezwaaid. Inmiddels heeft Annette Bos haar taak overgenomen. Daarnaast gaat zij
met haar ervaring als keurmeester in de vleesindustrie optreden als VVF: Voedselveiligheidsfunctionaris.
Daarmee is via gesprekken op de werkvloer en het ontwerpen van registratieformulieren reeds een begin
gemaakt.
Op 18 februari zijn Don en Ina door het burgerplatform WMO gevraagd iets te komen vertellen over het reilen
en zeilen binnen onze VB. Ook de Kledingbank was aanwezig in dit plezierige en nuttige overleg.
Eind maart verleent de VB via Alice en mij weer haar medewerking aan de 1e Kanskaartactie van 2015 in
Wolvega om mensen met een kleine beurs te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor
inkomensverbetering. De gemeente heeft alsnog besloten deze actie met een bijdrage voor drukwerk en
vergaderkosten te ondersteunen, omdat men dit initiatief- destijds ontstaan vanuit Sociale Alliantie Fryslân en
opgepakt door PKN gemeente Wolvega, ANBO, Kleding- en Voedselbank- toch als erg nuttig ervaart. Een
mening die door de meeste inwoners die wij bij deze actie spreken zondermeer gedeeld wordt.
Vanuit VBN en SSVF
Ook vanuit Voedselbanken Nederland ( VBN ) worstelt men met de toenemende regelgeving op het gebied van
Voedselveiligheid. Men is hierover momenteel ook in gesprek met de Voedsel- en Warenwet autoriteiten.
Vrijwilligers op de werkvloer worden kriegelig als ze zien dat veel voedsel niet mag worden uitgegeven, terwijl
men dat zelf thuis nog prima zou nuttigen. En dat, terwijl in 2014 in ons welvarend Nederland 1,5 miljoen
mensen onder de armoedegrens zaten. Ook vraagt men zich af, waarom met het verwerven van het vignet
Voedselveiligheid met name ingezet is op de lokale voedselbanken en niet op de Distributiecentra (DC’s),
waarvan er nog maar een paar groen zijn verklaard. Als de 8 DC’s groen zouden zijn worden de 157 lokale
voedselbanken steeds minder vaker geconfronteerd met producten die over de houdbaarheidsdatum zijn.
Selectie aan de poort! Komt bij dat een uniforme regelgeving voor de DC’s en de softwarepakketten voor de
uitgifte nog verre van vlekkeloos verlopen.
Aan de andere kant verwerft VBN met haar beleid, communicatie en netwerken wel steeds meer geld en food
voor de lokale voedselbanken zoals o.a. : 300.000 maaltijden met de kerstactie van Jumbo voor Leger des Heils,
Humanitas en VB; schenking van 50.00 euro van Unilever voor verbetering van het logistieke proces; 750.000
porties ontbijt van Kellogg Company; 2,5 miljoen euro aan voedsel via de decemberactie van de regionale
omroepen; 30.000 euro van afvalverwerker Sita; 500.000 euro van de Postcode Loterij; geslaagde
statiegeldacties bij Lidl en Dirk; 900.000 kilo groente vanuit de Rusland boycot en veel Heel Holland Bakt
producten vanuit AH.

De Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF) gaat haar uitgiftepunt in Drachten opnieuw
inrichten nu er meer behoefte is aan vriescapaciteit. Ook hier merkt men de groeiende voedselstroom vanuit
het bedrijfsleven. Probleem is echter de tijdige uitgifte bij de lokale voedselbanken. Men vraagt een ieder nog
eens dringend te kijken naar de uitgiftedagen en het aantal. Smallingerland zelf heeft haar 200 gezinnen al
opgedeeld in vier groepen om een meer gespreide uitgifte te krijgen. Men gaat nu echt werk maken van
wisselcontainers, waardoor vrijwilligers bij de lokale VB meer tijd hebben om de aangeleverde goederen te
verwerken. Het systeem van pakbonnen bij een levering werkt service verhogend en zal nog verder
geperfectioneerd worden.
Er is besloten om de boekhouding van de SSVF uit te besteden. Deze klus wordt te groot voor vrijwilligers. Het
batig saldo van 2014 zal worden aangewend voor vervanging en onderhoud van o.a. de eigen vrachtauto,
heftruck, aanschaf van meer rolcontainers en uitbreiding vries- en koelcapaciteit. De pakketprijs blijft
gehandhaafd op 2 euro.
De provincie gaat de SSVF helpen met maatregelen op het gebied van duurzaamheid daar waar het gaat om
het verwerven van voedsel, aanschaf van zonnepanelen, het tegengaan van voedselverspilling en het zo
mogelijk opzetten van gaarkeukens. Het is nog niet duidelijk of Omrop Fryslân ook dit jaar weer een
inzamelingsactie gaat organiseren. De SSVF vraagt de lokale VB geen nee te zeggen tegen non-food dat in het
circuit soms als bijproduct wordt aangeleverd. Iedereen moet daar zelf of via een Kledingbank een oplossing
voor proberen te zoeken.
Van de werkvloer
Op de werkvloer is men erg content met de dienstverlening vanuit Drachten. Er wordt de laatste tijd ook steeds
meer fruit aangeleverd door wellicht de Rusland boycot. Ook het aantal diepvries producten neemt toe, zodat
er met een zekere regelmaat een tekort is aan vriescapaciteit. We gaan kijken naar de aanschaf van nog 1 of 2
vriezers, waarbij we via de plaatselijke middenstand ook vooral willen kijken naar energiezuinige. Daarnaast
zullen er kunststof pallets aangeschaft moeten worden, omdat alle producten van de grond moeten en
kunststof gemakkelijker in onderhoud is. Als straks het wisselsysteem met rolcontainers wordt ingevoerd
komen we qua opslag mogelijk wat krap te zitten. We gaan kijken of we daar een oplossing voor kunnen
vinden. Ook een warmwatervoorziening zou in het kader van de regelgeving op het gebied van
voedselveiligheid erg fijn zijn. Op 30 januari hebben 12 personen van de werkvloer en het bestuur de training
van Sensz gevolgd op het bedrijf van onze voorzitter. Veel zaken die in deze presentatie aangedragen werden
waren voor ons helder of niet van toepassing. Zo zullen wij in principe nooit overgaan tot het overpakken van
vers voedsel gezien de dan veel strengere regelgeving. Duidelijk werd wel dat we met elkaar een aantal goede
afspraken moeten maken over hoe om te gaan met voedsel dat tegen of over de houdbaarheidsdatum zit. Daar
moeten we niet elke keer discussie over voeren evenals over de minimale administratieve eisen voor de
binnenkomende en uitgaande producten. We gaan in goed overleg bekijken of we daarvoor onze eigen lijsten
kunnen hanteren. Of we het nu leuk vinden of niet, maar we ontkomen niet aan meer administratie op dit
gebied. Belangrijk is dat we het desondanks op de werkvloer met elkaar leuk houden, want deze regelgeving
bedenken wij zelf niet. Hopelijk gaat VBN met die geluiden van de werkvloer iets doen om het werkbaar te
houden voor vrijwilligers en bestuurders. Op 22 mei zal de nulmeting op de werkvloer plaats vinden en krijgen
we te horen wat momenteel goed gaat of voor verbetering vatbaar is.
Van de screeners
Afgelopen kwartaal bedroeg ons aantal gezinnen 73 en blijft nagenoeg stabiel in tegenstelling tot andere VB.
Zo heeft Heerenveen met meer dan 200 gezinnen op ook nog eens drie locaties een wachtlijst moeten
invoeren, omdat men met ruimtegebrek kampt. Maar ook andere VB blijven veelal groeien.

Herscreeningen vinden met een zekere regelmaat plaats maar als mensen in een schuldsaneringstraject zitten
– ongeveer 75 %- verandert er in de loop van de tijd niet zoveel aan hun situatie en komen ze sowieso in
aanmerking voor de VB. Dit voorjaar vinden er mogelijk nog weer een aantal regionale bijeenkomsten plaats
voor screeners om met elkaar van gedachten te wisselen over praktijkzaken die men tegen komt en wellicht
nieuwe toelatingsnormen vanuit VBN. Ook zal er gekeken worden naar het herdrukken en updaten van de
huidige informatiefolder.
PR en Vrijwilligers
Het is niet vreemd dat er in een laatste kwartaal richting Kerst opvallend veel initiatieven zijn qua acties voor
mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken zoals de gezinnen van de VB. Maar ook in januari waren er mede
daardoor nog tal van particulieren en bedrijven die hun overtollige kerstpakketten aan de VB doneerden.
Daarnaast werd in gedeelten het door Omroep Fryslân ingezamelde food vanuit Drachten verdeeld over de
Friese voedselbanken. Logistiek gezien een flinke klus voor de vrijwilligers van de SSVF.
Op 20 maart hebben een dertiental vrijwilligers een bezoek gebracht aan het onderkomen van VB
Smallingerland en de SSVF in Drachten. Penningmeester Harry Tjeerdsma informeerde de aanwezigen in een
ongedwongen sfeer op uitvoerige wijze over tal van zaken die er spelen tussen VBN, DC Meppel, SSVF en de
lokale voedselbanken. Na een rondleiding door het bedrijfspand werd er nog druk gebruik gemaakt om deze
bevlogen spreker met vragen te bestoken. Dit plezierige bezoek zal ongetwijfeld verder bijdragen aan de
prettige contacten en samenwerking tussen de SSVF met Harry Tjeerdsma en Riemko Baron als twee
belangrijke steunpilaren en onze VB.
Het is de bedoeling om eind mei weer een winkelactie te houden. Lutina en Ineke zijn bezig met de uitwerking
en organisatie en zullen zeker op korte termijn onze vrijwilligers benaderen voor hulp bij deze actie, die niet
alleen het nodige food oplevert maar de VB ook nog eens extra onder de aandacht brengt van het winkelend
publiek. Het bestuur is ook bezig met de invulling en datum voor de jaarlijkse vrijwilligersavond, waarvoor
zeker ook degenen die afgelopen jaar gestopt zijn als vrijwilliger uitgenodigd zullen worden. Zo stopt met
ingang van april Stijntje Bruinsma van wie onlangs afscheid werd genomen na haar laatste werkzaamheden .
Een ander werkrooster op de Peuterzaal in O’pade maakt dat zij haar werkzaamheden bij onze VB op de
woensdag en soms op de vrijdag niet meer kan combineren met haar werk. We bedanken haar voor plezierige
inzet en aanwezigheid binnen onze VB.
Financiën
Inmiddels heeft Rimmy het financiële gedeelte overgedragen aan Annette. Vlak daarvoor hebben deze twee
dames samen met mij ook de bespreking gevoerd met Richard Schokker, directeur van accountantskantoor
MRW, over het samenstellen van de jaarrekening en de begroting. Uiteindelijk bleken jaarrekening en
begroting over 2014 behoorlijk met elkaar in de pas te lopen qua uitgaven en inkomsten. Meevallers aan de
uitgavenkant waren zeker het kleiner aantal uitgegeven pakketten via de SSVF, lagere vervoerskosten door de
overstap op gesponsord vervoer door garage Ruinemans en nog immer groeiende giften van particulieren.
Ook is met elkaar gekeken naar de ruimte voor komende investeringen en het vaststellen van een eventueel
gewenste bijkoop per uitgifte per persoon. Een tijdje terug hebben Egbert Kanis en Ludo Hamersma ook nog
een kascontrole over 2013 uitgevoerd, waardoor we onze penningmeester décharge konden verlenen voor
haar accurate boekhouding. In de afgelopen periode mochten we van de diaconie Olde- en Nijeholtpade een
gift van 1000 euro ontvangen, was een pannenkoekendag van PKN gemeente Lindestreek goed voor bijna 150
euro en schonken particulieren ons 335 euro. Mooie instrooiers voor onze penningmeester.
Namens het bestuur Reint Oostra secr.
reintoostra@ziggo.nl

