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Nieuwsbrief: 2 kwartaal 2014

Vrijwilligers en sponsoren,
Hierbij de 2e Nieuwsbrief van dit jaar. Hoewel er niet altijd evenveel nieuws te melden valt willen we toch
proberen elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen, zodat een ieder weer enigszins op de hoogte is met de
stand van zaken binnen onze Voedselbank. Veel leesplezier toegewenst.
Vanuit het bestuur
In de afgelopen periode kwam men tweemaal in vergadering bijeen om de voortgang te bespreken. Het
bestuur voelt er weinig voor om alle landelijke bijeenkomsten te bezoeken. In onze ogen is het bezoeken van
de provinciale bijeenkomsten van de SSVF in Drachten prioriteit nummer één. Dat neemt niet weg dat wij veel
waardering hebben voor de activiteiten die er ontplooid worden op landelijk gebied. Gezien het speerpunt van
Voedselveiligheid gaan we op korte termijn onze voedselbank aanmelden voor een nulmeting om te kijken
waar wij met elkaar staan. Een aantal eenvoudige aanbevelingen vanuit het handboek zullen we alvast
aankaarten bij de mensen op de werkvloer en kijken wat in onze situatie haalbaar en gewenst is. Ook in het
kader van het te voeren Arbo beleid hebben wij inmiddels een aantal maatregelen getroffen. Hoewel het
vertrek van onze coördinator Petra op de werkvloer een fors verlies is hebben wij er alle vertrouwen in dat
haar vervangers na een gewenningsperiode ook in een andere structuur de continuïteit van de organisatie
zullen weten te waarborgen. In het laatste overleg hebben we tevens even stil gestaan bij het afscheid van
onze gedreven voorzitter als directeur van het steeds internationaler opererende Utermöhlen alsmede het 50
jarig jubileum van dhr. P Kapenga, sponsor van onze accommodatie, binnen Home Center. Twee mannen met
nog een enorme gedrevenheid, passie en betrokkenheid op tal van terreinen.
Vanuit VBN en SSVF
Het bestuur van Voedsel Banken Nederland ( VBN) heeft in middels ook haar concept jaarverslag over 2013
gepubliceerd. Dit geeft een goed beeld van de stroomversnelling, waarin het landelijk bestuur op tal van
beleidsterreinen is terecht gekomen na een meer professionele herstructurering in 2012. Momenteel kent ons
land 146 voedselbanken die via 475 uitgiftepunten bijna 90.000 mensen van een voedselpakket voorzien. In
2013 was dat een groei van 30 procent. Uitgangspunt blijft dat men mede door een goed systeem van vervoer
en opslag overtollig voedsel gratis verwerft voor uitdeling via de voedselbanken. De meeste verspilling zit hem
echter niet in het bedrijfsleven maar in de gezinnen: Per inwoner verdwijnt er in ons land jaarlijks 47 kilo in het
veevoer, de vergister, op de composthoop of in de verbrandingsoven. Nog niet één procent belandt uiteindelijk
bij de voedselbank. Een grote meevaller voor VBN was de miljoen euro die de Nationale Postcode Loterij voor
de verdere uitbouw van de organisatie op landelijk en lokaal niveau beschikbaar stelde. Men hoopt dat VBN
in de nabije toekomst gaat behoren tot de vaste doelen van deze instelling. Op landelijk niveau worden er ook
steeds meer en betere afspraken gemaakt met grote concerns, zoals Lidl, Aldi, Unilever en een bedrijf als HAK,
dat onlangs zijn 2,5 miljoenste pot met groente doneerde. Daarnaast zijn er onlangs veelbelovende afspraken
gemaakt met Friesland Campina die in de komende tijd naast de nodige know-how en ondersteuning een

miljoen zuivelproducten beschikbaar gaat stellen. Via de 5 Distributie Centra in Amsterdam, Arnhem, Meppel,
Landsgraaf en Tilburg hoopt men de gestaag groeiende stroom van producten sneller en beter te kunnen
verdelen over alle lokale voedselbanken. Daarnaast is Voedselveiligheid het speerpunt in 2014 om meer
voedsel te verwerven in het bedrijfsleven.
Naast een nieuw Distributie Centrum in Meppel heeft ons regionaal distributiecentrum in Drachten haar koelen diepvriescapaciteit fors kunnen uitbreiden door de huur van meer vrijkomende vierkante meters. Ook de
nieuwe vrachtwagen die op woensdag ons de voorraden vanuit Drachten aanlevert is een hele verbetering. De
Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland ( SSVF ) gaat zich nog beraden over de huidige
stichtingsvorm gezien haar positie richting VBN. Dit geldt ook met betrekking tot haar positie binnen de regio
Noord- en Oost Nederland met Meppel als distributiecentrum. Na de vakantie hoopt men te starten met de
pakbonnen bij de levering vanuit Drachten, waar mensen van onze werkvloer van harte worden uitgenodigd
eens een kijkje te komen nemen. Sinds kort heeft ook de SSVF zijn eigen website: www.ssvf.nl
Van de werkvloer
In het afgelopen kwartaal hadden we over voorraden niet te klagen. De trend is zeker dat er over het algemeen
meer en beter food vanuit Drachten wordt aangeleverd. Wellicht heeft dat met betrekking tot de groente ook
te maken met de gemaakte afspraken met Lidl die overtollige en gesorteerde voorraden nu ter beschikking
stelt van VBN. Daarnaast heeft ook de geslaagde winkelactie in eind mei weer voor de nodige extra voorraden
gezorgd, waardoor er mede door de extra bijkoop sprake was van goedgevulde pakketten. Alleen fruit is
zelden beschikbaar. Het bestuur gaat bekijken of er daarvoor in de begroting ook extra budget vrijgemaakt kan
worden. Erg blij zijn we met het transportbusje dat garage Ruinemans tegen brandstofkosten beschikbaar heeft
gesteld voor ons vervoer. En lukt het een enkele keer niet dat kunnen we rekenen op een busje vanuit
Utermöhlen. Op 1 augustus stopt Petra van der Veen als coördinator op de werkvloer. Een taak die ze vanaf de
oprichting op enthousiaste en gedreven wijze heeft vervuld. We danken haar voor haar tomeloze en niet
aflatende inzet in die drie jaar. Aansluitend op haar laatste uitgifte op 1 augustus willen we van 12.30 tot 13.30
uur tijdens een eenvoudige lunch even stil staan bij haar vertrek. Het is de bedoeling dat een viertal
vrijwilligers op de werkvloer te weten Nel Dol, Jan ter Horst, Yvonne de Jager en Egbert Kanis deze taak in goed
overleg met elkaar gaan proberen in te vullen. Op 18 juni heeft een geïnteresseerde wethouder Frans
Kloosterman met in zijn portefeuille armoedebeleid een bezoek aan onze voedselbank gebracht om zich via de
aanwezige vrijwilligers en bestuursleden op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen. Opvallend positief
was hij over het jaarverslag dat hij op de valreep van zijn bezoek nog had kunnen lezen. Aan het eind van de
ochtend toonde hij zich erg onder de indruk van het enthousiasme en de inzet, welke hij bij zijn bezoek had
aangetroffen en gaf aan graag op de hoogte te willen blijven met alle ontwikkelingen.
Van de screeners
Momenteel maken 68 gezinnen gebruik van onze voedselbank. In tegenstelling tot veel andere Friese
voedselbanken is ons aantal nog steeds dalende. Een ontwikkeling waar we geen verklaring voor hebben
maar waar we op zich wel blij mee zijn, maar welke ook zomaar weer zou kunnen omslaan. Met name
vrezen we een beetje de ontwikkelingen, welke vanaf 2015 op ons afkomen als veel taken door Den Haag
afgestoten worden naar de gemeenten. Een reden temeer om financieel dan ook geen gekke
sprongen te maken.

Kanskaartactie
Een overzicht van de FSU in Leeuwarden laat zien dat de afgelopen acties tot een groot aantal hulpvragen heeft
geleid, welke door medewerkers van deze organisatie en Humanitas Heerenveen/ Weststellingwerf telefonisch
of in een persoonlijk onderhoud zijn afgehandeld. Begin september vindt de laatste actie van 2014 plaats in een
aantal straten van de Schildersbuurt in Wolvega. De toekomst van deze acties is overigens nog onzeker nu de
provincie besloten heeft om de jaarlijkse subsidie aan ondermeer de FSU in de komende jaren af te bouwen,
omdat men ondersteuning van uitkeringsgerechtigden vanaf 2015 meer een gemeentelijke dan provinciale
aangelegenheid vindt. Zonder subsidie zal de FSU haar activiteiten, waaronder het beantwoorden van
hulpvragen op het gebied van inkomensverbetering, echter moeten beëindigen. En dat zou erg jammer zijn,
want dit initiatief van Anbo, PKN Wolvega, Kleding- en Voedselbank krijgt veel positief onthaal. Ook zin om een
uurtje mee te lopen? Laat het ons weten via reintoostra@ziggo.nl
PR en Vrijwilligers
In het afgelopen kwartaal vond de voorjaarswinkelactie plaats bij AH en Aldi. Een fijne medewerking vanuit de
directie en het winkelpersoneel, een mooie oogst aan goed gevulde kratten en enthousiaste vrijwilligers,
waaronder enkele leerlingen van het Linde College. Ineke en Lutina, die ondanks haar heupfractuur toch nog
even langs kwam, tekenden ook ditmaal voor de organisatie. Niet elke respons van het winkelend publiek is
positief, maar dat weet je. De kunst is om desondanks op een vriendelijke manier aandacht te blijven vragen
voor deze actie. Ook dat is PR, zoals we dat ook hadden bij o.a. het voorjaarsconcert van het Stellingwerf koor,
de tentdiensten in Steggerda en De Blesse en de zendingsactie van de Adelaar met als doel de Voedselbank. Als
gevolg van de presentatie, welke onze voorzitter onlangs heeft verzorgd tijdens de tentdienst in Steggerda,
hoopt ds Meesters- de nieuwe predikant van PKN Gemeente Lindestreek- op woensdag 30 juli ter oriëntatie
een bezoek te brengen aan de Voedselbank. Veel informatie vanuit ook VBN wordt in middels doorgeplaatst
naar onze eigen website, welke echter nog steeds een verfrissende up-date qua uitstraling nodig heeft. Het
bestuur heeft inmiddels een aantal stappen afgesproken om dit het komende kwartaal te realiseren.
Financiën
Ook over de financiële cijfers hadden we in het afgelopen kwartaal niet te klagen. Zo waren er zeer
gewaardeerde bijdragen via de tentdiensten in Steggerda en de Blesse en diaconie Scherpenzeel , het
Stellingwerf koor, cbs De Adelaar, een forse sponsoring vanuit het bedrijfsleven, een structurele maandelijkse
bijdragen van een aantal particulieren alsmede Kringloopwinkel Wolvega en een vorstelijke gift van een
ingezetene die op haar verjaardagsfeest als cadeautje een gift voor onze voedselbank had gevraagd. Prachtige
spontane initiatieven die het toenemende support richting onze voedselbank in onze gemeenschap
onderstrepen. Daarnaast was er een teruggave van de verzekeringspremie en wegenbelasting van onze eigen
afgeschafte bus, waardoor dit kwartaal duidelijk in de plus eindigde. Onze jaarcijfers met toelichting zijn
inmiddels op onze site geplaatst en ook doorgespeeld aan VBN. Binnenkort zullen twee vrijwilligers nog de
jaarcijfers controleren.
Namens het bestuur
Reint Oostra secr.
reintoostra@ziggo.nl

