Nieuwsbrief 1e kwartaal 2017

Vanuit het bestuur
Na een laatste kwartaal van 2016 met veel support richting de Voedselbank zit ook het eerste
kwartaal van het nieuwe jaar er al weer op. Een kwartaal, waarin we mogen constateren dat Alice
naast Yvonne als opvolgster van Nel haar draai al lijkt te hebben gevonden. En ook Nel schijnt haar
vele vrijkomende uren alweer ruimschoots te hebben ingevuld.
Door de toenemende leveringen vanuit de supermarkten heeft het bestuur budget beschikbaar
gesteld om het aantal koelboxen fors uit te breiden. We zijn nog bezig om te proberen dit bedrag via
sponsoring binnen te halen.
De wijze, waarop de 5000 euro subsidie van de gemeente wordt besteed aan meer gezond voedsel
voor kinderen loopt prima en voorziet duidelijk in een behoefte. We moeten er niet aan denken dat
dit bedrag in 2018 wegvalt. We willen ons voor meer structurele steun binnenkort dan ook wenden
tot de gemeente.
Nu de voedselverwerving via de supermarkten flink groeiende is en het aantal gezinnen dat een
beroep op de voedselbank doet aanzienlijk lager is dan vorig jaar rond deze tijd- nu 68 toen 98- heeft
ons doen besluiten om de nieuwe criteria bij screening vanaf 1 april toch te gaan hanteren. De
verwachting is dat gezien ervaringen elders de instroom door deze soepeler normen met zo’n 15 %
zal toenemen. We waren de enige Friese voedselbank die deze normen vanaf 1 januari nog niet
toepaste.
Eind 2017 zullen we door de komende verhuizing van Don mogelijk toch moeten uitkijken naar een
andere voorzitter. En dat is nog niet zo gemakkelijk , is ons in de afgelopen tijd wel duidelijk
geworden. Mocht iemand een tip hebben voor een goede kandidaat dan houden we ons van harte
aanbevolen. Het zou fijn zijn als we iemand zouden kunnen vinden met contacten binnen het
bedrijfsleven en die in staat is leiding te geven aan het bestuur, dat in de komende tijd mogelijk
nieuw beleid zal moeten ontwikkelen op het gebied van fonds- en voedselverwerving alsmede de
wijze van uitgifte.
Het jaarverslag 2016 met de jaarrekening en begroting is in wording en zal een ieder komend
kwartaal bereiken.
Vanuit de SSVF en VBN
Veel respect en waardering is er voor de wijze, waarop zowel het vernieuwde SSVF bestuur alsmede
het landelijk bestuur van VBN er aan trekt om diverse ontwikkelingen zo goed mogelijk te
managen. In Drachten worden serieuze pogingen in het werk gesteld om het groene logo voor ons
SSVF magazijn binnen te halen en de goede betrekkingen met de inpandige buren van VB
Smallingerland te herstellen.

Via het bezoeken van alle lokale voedselbanken voor de zomer wil het SSVF bestuur de contacten
versterken met hun afnemers en kijken waar knelpunten zitten en de samenwerking beter kan.
Probleem is dat er op de werkvloer van de SSVF in Drachten veel wisselingen zijn, doordat mensen
vanuit hun vrijwilligersbaan weer instromen in het bedrijfsleven. Op zich natuurlijk een prima
ontwikkeling maar wel lastig voor de continuïteit op de werkvloer van de SSVF. Zeker daar waar het
om sleutelposities gaat op het gebied van o.a. Voedselveiligheid, ict en logistiek.
Daarnaast is het bestuur van de Friese Voedselbanken flink in discussie met VBN over de omvorming
van Drachten tot een officieel distributiecentrum voor Friesland. Alleen over de structuur en de
financiering is men het nog niet eens. Daar waar de SSVF kiest voor een onafhankelijk en zelfstandig
Distributiecentrum wil VBN deze laten aanhaken bij een lokale voedselbank als Smallingerland. Een
constructie waar de meerderheid van alle voedselbanken overigens voor kiest. Daarnaast denkt VBN
dat de leveringen van de supermarkten in de lokale situatie aan de plaatselijke voedselbank in de
komende tijd enorm kunnen groeien. Wel speelt het aantal uitgiftes hierin een grote rol vanwege de
beperkte houdbaarheid van tal van ‘afgedankte’ producten. Grote buurman Heerenveen heeft al het
idee geopperd van een dagelijkse voedselophaaldienst in deze regio om veel voedsel van de kliko te
redden.
Vanaf de werkvloer
Men is momenteel niet ontevreden over de huidige leveringen vanuit Drachten en de lokale
supermarkten. Het is weer leuker om pakketten te vullen daar waar er op de woensdagochtend
aanvankelijk om 11 uur niks meer te verdelen viel. Naast de leveringen op elke woensdag van brood
door Vliegendehond, halen we elke vrijdagmiddag in de even weken de voor ons ingezamelde of
ingevroren producten bij Aldi en Jumbo Nicolai vandaan, neemt ons busje na de uitgifte de
voorraden van Jumbo de Jong in Noordwolde mee, wordt er tweemaal per week bij Aldi groente en
fruit gehaald en wordt er op afroep afgehaald bij Budget Food. Jammer en problematisch is dat we
zuivel wat tegen de THT datum aan zit in die twee weken niet kunnen afzetten bij gezinnen,
waardoor veel verloren gaat. Mocht deze ophaaldienst verder uitgebreid moeten worden dan zullen
we moeten kijken hoe we het verder logistiek kunnen invullen. Maar we willen geen overhaaste
stappen zetten. We kijken rustig hoe het zich ontwikkelt en moeten het met elkaar kunnen blijven
behappen.
Door de boycotactie vanuit de EU kunnen we momenteel in aanmerking komen voor meer uien,
wortels, aardappelen, appels en peren. Daarnaast ontvangen de gezinnen met kinderen vanuit de
eenmalige gemeentelijke subsidie een extra groente- en fruitpakket alsmede extra zuivel. De
invulling is in overleg met de ouders gebeurd. De Biddag voor Gewas en Arbeid heeft vanuit de
PKN gemeenten in Scherpenzeel/Munnekeburen en Wolvega heel veel houdbare producten
opgeleverd. Desondanks denken we ook weer aan een winkelactie in de maand mei.
Hopelijk mogen we ook dan weer een beroep op iedereen doen daarbij te assisteren.

Hoewel de her-audit in december met een 9 voor Voedselveiligheid er prima uitzag willen we
binnenkort toch nog eens een keer het hoe en waarom met de vrijwilligers van de werkvloer op een
rijtje zetten. Het blijkt overal dat bepaalde zaken soms weer verwateren en dat bij een nadere
toelichting er meer begrip ontstaat voor de huidige regelgeving die niet door VBN is bedacht. We
beraden ons nog over de vorm hoe en wanneer we dit gaan doen.
Het stickeren van diepgevroren producten op de werkvloer verloopt inmiddels prima evenals het
steeds vaker rechtstreeks uitgeven van producten uit de koeling of diepvries. Middels een
uitgebreide info zijn ook de gezinnen onlangs nog eens gewezen op een aantal voor hen belangrijke
zaken om onduidelijkheid en klachten te voorkomen. De verkorting van de uitgiftetijd in Noordwolde
tot 10.30-11.00 uur is een prima keus geweest.
Vanuit de screening
Ook in het eerste kwartaal van 2017 was er geen sprake van groei. In tegendeel zelfs, want werd
2016 afgesloten met 72 gezinnen op het eind van dit kwartaal tellen we er 68. Wellicht was dit aantal
iets hoger geweest als we meteen de nieuwe criteria hadden toegepast: Een basisbedrag van 110
euro per maand plus 90 euro per persoon. Bepaalde zaken waar onze screeners tegenaan lopen
worden meegenomen naar de komende screenersbijeenkomst begin april in Joure. Daarnaast is er
een steeds beter contact met mensen van gebiedsteams, schuldsanering, kredietbank e.d. Blij zijn we
ook met de positieve ontwikkelingen rondom de Kledingbank waar veel van onze gezinnen graag een
beroep op doen.
PR en vrijwilligers
De laatste maanden werd ons door het nieuwe kwartaalblad Stellingwerf Express volop de
mogelijkheid geboden om onze informatie uit te dragen. Een mogelijke verdere aanpassing en
uitbreiding van onze website laat nog even op zich wachten tot VBN met het nieuwe format komt.
Wel plaatst de fam. Prakken onze aangedragen info steeds zo snel mogelijk op onze eigen site. Ook
hopen we te kunnen onderzoeken hoe vaak onze website per maand of week bezocht wordt.
Debora Elzinga-de Ruiter heeft inmiddels het logo van VBN aangepast aan onze eigen situatie en ook
een fraai bedankkaartje gemaakt dat we kunnen gebruiken bij donaties in geld of natura.
Mede vanwege het samenzijn bij het afscheid van Nel en het prijskaartje is besloten de aanvankelijk
geplande vrijwilligersavond in dit kwartaal te laten vervallen. Ook al, omdat we een aanbod hebben
van dhr. Stoffel Baas om in mei/ juni een bezoek te brengen aan de nog in werking zijnde eendenkooi
in Nijelamer en dit in de vorm van een vrijwilligersactiviteit te gieten. Nadere info volgt binnenkort.
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