
 

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2013 

Vanuit het bestuur  

Het Landelijk Bestuur is, gelet op hun regelmatige info’s en geluiden van degenen die de laatste Algemene 

Vergadering hebben bezocht, goed bezig. ‘Een stel enthousiaste en bekwame bestuurders die de zaak in 

sneltreinvaart proberen te professionaliseren’ hoorden we onlangs in Drachten op het overleg van de 

gezamenlijke Friese Voedselbanken (SSVF). Het serviceteam in Houten is een groot deel van de week bemand 

voor dienstverlening richting de lokale voedselbanken. Daarnaast zijn alle vacatures nu ingevuld en is elke 

bestuurder met zijn of haar portefeuille bezig om die in te vullen.  Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan 

het onderdeel voedselveiligheid bij de regionale centra en de eerste lokale voedselbanken. De eerste pioniers 

zijn erg enthousiast over de handreikingen op dit terrein. In 2015 moeten alle voedselbanken gescreend en 

geschoold zijn. Een must in het belang van de eigen gezinnen maar ook om grote supermarktketens zover te 

krijgen dat zij hun overtollige voorraden aan Voedselbanken Nederland  (VBN) willen doneren. Maar daarvoor 

vraagt men van ons met elkaar wel de nodige waarborgen over vervoer en opslag van gekoelde en 

diepgevroren producten. AH Nederland is de eerste die over de drempel is en na een rondje langs alle 

regionale centra, waaronder Drachten, met VBN in zee wil gaan. Als er één schaap over de dam is …………….  

Ook de stichting van zelfstandige supermarktondernemers heeft dit convenant inmiddels ondertekend. Op den 

duur moet dat in geheel Nederland leiden tot meer verwerving van voedsel en dus ook grotere voorraden op 

lokaal niveau. Daarnaast zijn er acties bij Lidl waar de Voedselbank ook achter de statiegeldknop zit, worden er 

veel DE punten ingezameld voor extra pakken koffie  en zijn door diverse grote bedrijven in de laatste maanden 

heel veel kerstpakketten en geldbedragen gedoneerd richting VBN, die in januari weer een uitbetaling gaat 

doen aan alle ingeschreven voedselbanken.  

Het grote verschil is dat in den lande de voedselbanken veelal veel groter zijn  met meerdere uitdeelpunten, 

terwijl in de plattelandssituatie nagenoeg elke gemeente zijn eigen voedselbank heeft. VBN zou daar wel 

verandering in willen zien maar mede gezien de verdeling van de gelden per voedselbank voelt SSVF daar 

begrijpelijk niets voor. In Drachten is afgesproken dat niet elke VB naar de Algemene Vergadering hoeft maar 

dat we wel zorgen dat we daar door een aantal bestuurders vertegenwoordigd worden. Of de structuur in de 

toekomst ook zo blijft dat elke VB deze AV kan bezoeken is nog de vraag gezien het aantal aangesloten 

voedselbanken van nu 149. In onze beleving zou het bestuur van SSVF ook alle Friese VB op de AV kunnen 

vertegenwoordigen, maar dat is nog niet direct aan de orde, omdat onze structuur uniek is. Daarnaast is er dan 

nog een overleg binnen de regio NO Nederland. Wel is in Drachten de vraag gesteld of al die overlegplatforms 

niet wat doorslaan en met name op onze spin in het web Harry Tjeerdsma van VB Drachten een te zware wissel 

trekken. Inmiddels is het bestuur van de SSVF onder leiding van voorzitter en oud-gedeputeerde Kobus Walsma 

wel uitgebreid met twee leden afkomstig van VB Lemsterland en Opsterland nu Marian Boers vanuit O’werf 

vanwege gezondheidsproblemen in elk geval niet terugkeert als secretaresse. 



 

Van de werkvloer 

Elke twee weken is het toch steeds maar weer afwachten wat er vanuit Drachten aangeleverd wordt voor de 

pakketten. De ene keer valt het mee en dan weer tegen. Ook de mensen vanuit Drachten kunnen daar weinig 

aan doen. Het is maar net wat daar op lokaal niveau en via Meppel aangeleverd  wordt. Bovendien zijn de 

houdbaarheidsdatum en de dag van levering daarin bepalende factoren, waardoor de ene voedselbank wel 

eens wat meer krijgt dan de andere. In de vergadering van de SSVF wordt daar overigens niet moeilijk over 

gedaan, omdat men weet dat Harry Tjeerdsma en zijn staf de voorraden zo goed en eerlijk mogelijk proberen 

te verdelen.  Aan het begin van de week zou er wellicht wat meer te verdelen zijn maar een andere uitgiftedag 

is voor ons geen optie. Er wordt door Petra nu regelmatig aan basisproducten flink bijgekocht om toch te 

kunnen zorgen voor een kwalitatief goed pakket. We hebben ook het geluk dat we met Steenwijkerland nogal 

eens groente kunnen ruilen tegen veel sauzen en chips die we gekregen hebben van Organic Food. De laatste 

tijd was het ook voor de vrijwilligers flink aanpoten in het magazijn vanwege de extra voorraden verkregen 

door de sluiting van C1000 in Wolvega, de inzamelingsacties  in Noordwolde en bij de Jumbo, overgebleven 

kerstpakketten e.d. Na de kerstuitgifte en ook de eerste uitgifte in januari hopen we in het magazijn weer wat 

schoon schip te maken, zodat we ons nog beter kunnen richten op de uitgifte van basisproducten hoe lief al die 

chocola, snoep, chips en toastjes ook bedoeld zijn. Met de kerst konden de gezinnen ook verrast worden met 

extra vlees, nadat Petra en Nel onlangs een prima deal hadden kunnen sluiten met vleeshandel Koning. 

Daarnaast was er een kant-en-klaar kerstpakket voor elk gezin van bewindvoeringsbedrijf van der Vegt wat ons 

veel tijd en geld bespaarde.  Uiteindelijk verlieten de gezinnen  op die vrijdagochtend voor kerst zwaar beladen 

en met blije gezichten de uitdeelruimtes, hetgeen alle medewerkers op dat moment zeker de nodige 

voldoening schonk en al een beetje een echt kerstgevoel!  

Van de screeners 

In onze vorige nieuwsbrief meldden nog dat het aantal gezinnen bij ons vrij constant was in tegenstelling tot 

veel andere lokale voedselbanken in Friesland die het afgelopen half jaar wel fors groeiden. Inmiddels hebben 

we een inhaalslag gemaakt, want in het afgelopen kwartaal kwam de teller op 82 te staan met nog een aantal 

gezinnen voor screening op de wachtlijst, zodat we richting de 90 gaan en dan weer ‘in de pas ‘ lopen met de 

andere Friese voedselbanken. Of we daar blij mee moeten zijn is maar de vraag, want een dergelijke stijging 

legt toch steeds meer druk op onze organisatie, de beschikbare voorraden en financiële middelen. De screeners 

hebben wat dat betreft hun hoop een beetje gevestigd op een aantal herscreeningen in januari, waardoor er 

wellicht ook wat gezinnen zullen afvallen. Bij de nieuwkomers zitten veel gevallen van schuldsanering of een 

aanvraag daartoe en lijkt het erop  of instanties als  b.v. zorgverzekeraars en belastingdienst in dit laatste 

kwartaal meer bovenop achterstallige betalers zitten. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2014 

de diverse contactpersonen voor screening van alle Friese voedselbanken op een bijeenkomst in Joure 

bijgepraat worden over het minimabeleid in onze provincie door Nanne de Jong van de FSU in Leeuwarden en 

het hanteren van de huidige criteria voor toelating tot de voedselbank.   



 

Kanskaartactie  

Ook in de 2e helft van januari wordt in een bepaald gedeelte van Wolvega weer de Kanskaart uitgereikt met 

daarop vermeld een aantal regelingen voor mogelijke inkomensverbetering. De vorige acties hebben een flink 

aantal vragen en reacties opgeleverd voor informatie of ondersteuning  bij een aanvraag voor een van de vele 

regelingen. Helaas bleek in november dat er bij de verwerking van een aantal vragen in het 2e kwartaal een  

kink in de kabel was gekomen bij de afhandeling door een tekort aan vrijwilligers bij Humanitas. Dat was niet 

kortgesloten met de Sociale Alliantie Fryslân in Leeuwarden die dacht de afhandeling volgens afspraak verliep. 

In een speciale bijeenkomst heeft coördinator Nanne de Jong ons zijn excuses aangeboden voor dit verzuim en 

aangegeven dat de regie nu weer volledig  in  handen van het Fries Steunpunt voor Uitkeringsgerechtigden 

(FSU) zelf ligt.  De toezegging dat alle achterstallige vragen en ook de recente op zeer korte termijn worden 

afgewerkt heeft ons als initiatiefnemers: PKN gemeente Wolvega, Anbo en Voedselbank doen besluiten om 

onze inzet te blijven geven aan deze actie die bijna alle keren goed was voor een 20-tal hulpvragen.  Inmiddels 

is er een speciaal spreekuur geweest in de Rank, waar vrijwilligers en medewerkers van de FSU de ingediende 

hulpvragen met de indieners hebben besproken. Ook bereid om te helpen bij de komende actie die ongeveer 

2x 1 uur kost?  Laat het dan even weten via reintoostra@ziggo.nl   

PR en Vrijwilligers 

Waren we aanvankelijk nog wat kritisch over de noodzaak van de opgezette actie voor diervoer vanuit Pets 

Place, inmiddels is wel gebleken dat deze in een grote behoefte voorziet. Veel gezinnen hebben een huisdier en 

sparen met ons diervoer dus een aantal kosten uit waar men heel blij mee is. Soms moet er dan ook nee 

verkocht worden, omdat ook hier de ingezamelde voorraden en de vraag soms niet met elkaar in 

overeenstemming zijn. In de afgelopen periode vond ook een zeer geslaagde winkelactie plaats bij de C1000 

van Hasker en Inez de Jong in Noordwolde. De medewerking vanuit de directie was evenals vorig jaar 

hartverwarmend en onze organisatoren Ineke en Lutina konden ditmaal op ruim voldoende hulp vanuit ons 

vrijwilligersbestand rekenen met betrekking tot het uitdelen van de flyers, het inzamelen, vervoer en opslaan 

van de aangeboden levensmiddelen. Zowaar boden zich voor deze actie ook nog eens spontaan een 3-tal 

scholieren aan van het Linde College om te helpen, hetgeen op de ochtend zelf tot erg positieve reacties van 

het winkelend publiek , eigenaar Hasker de Jong en rector Lubberdink van het LC leidde. Maar er waren meer in 

het oog springende acties in het afgelopen kwartaal. Zo waren er diverse kerken die in het kader van Sint 

Maarten en de Dankdag voor het Gewas levensmiddelen ten behoeve van de voedselbank inzamelden, bood 

bewindvoeringsbedrijf van der Vegt ons 90 kerstpakketten met levensmiddelen aan en kregen we via dhr. 

Bijsterbosch enorme restpartijen aangeboden bij de sluiting van zijn C1000 bij de overgang naar  Albert Heijn.  

Ook het eigen initiatief van de Jumbo om in het laatste weekend van elke maand haar klanten in de 

gelegenheid te stellen boodschappen af te geven voor de 80 gezinnen van de voedselbank  dient  in dit verband 

genoemd te worden. Vermeldenswaard is zeker ook de volledig gesponsorde en verzorgde  kerstdis van 

eetcafé De Driesprong in Langelille, waaraan uiteindelijk een flink aantal van onze gezinnen deelnam die na 

afloop lovend waren over dit initiatief. Dat gold niet minder voor het gratis toegangskaartje voor speelparadijs 

Monkey Town dat de kinderen in onze gezinnen door sponsoring van de eigenaren van Monkey Town en de 

Driesprong  kregen aangeboden.  
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En dan hebben we het nog niet eens over die oudere mevrouw uit de Lenna die vlak voor kerst haar gaven 

persoonlijk kwam afleveren in ons magazijn  en vervolgens nog een inzamelingsactie op touw zette onder haar 

medebewoners naast al die particulieren die in de afgelopen weken stoofperen, winterwortels en overtollige 

kerstpakketten doneerden ten behoeve van onze gezinnen. En wat te zeggen van de 10 jarige Sam die met zijn 

moeder in de C1000 in de laatste dagen van de actie de nodige spaarzegels inzamelde voor zeven gratis 

boodschappenpakketten en daarmee ook meteen een aanzet gaf voor een actie op cbs de Adelaar in de eerste 

helft van 2014 voor onze Voedselbank? Duidelijk is wel dat de betrokkenheid bij de positie van onze gezinnen 

zeker in zo’n laatste kwartaal van het jaar groeiende is en dat instanties en particulieren beseffen dat er ook in 

onze gemeente veel mensen zijn  die het moeilijk hebben en een extra steuntje in de rug verdienen. Onlangs 

hebben we onze power-point presentatie gemaakt door Christina van der Leest voor het eerst gebruikt bij een 

bezoek aan de herensociëteit in Ter Idzard. Een 20-tal aanwezige leden was zeer geïnteresseerd in  ons verhaal 

en beloonde onze aanwezigheid ook nog eens met een goed gevulde enveloppe voor onze penningmeester. 

Begin januari wil Jelleke Bouma voor Boom Pers een bijdrage maken over het reilen en zeilen van onze 

voedselbank in 2013 en richting toekomst.  Vrijwilligster Hester Wigman tekende ook ditmaal voor een fraaie 

kerstkaart voor onze eigen vrijwilligers en een aantal instanties en bedrijven. Hoewel zij ook aangegeven had 

bereid te zijn voor ons een nieuwe website te bouwen zijn we hiervoor uiteindelijk terecht gekomen bij Gerrit 

Jan en Femmy Prakken uit Oldeholtpade, die onze website ook gaan onderhouden en deze gesponsord hebben 

kunnen onderbrengen bij Tedoc uit Wolvega. Hoewel er hier en daar nog wat aanpassingen moeten plaats 

vinden valt er inmiddels op onze site www.voedselbankweststellingwerf.nl voor geïnteresseerden al het een en 

ander te lezen.  Op de valreep van 2013 moeten we helaas ook nog een wijziging melden in ons 

vrijwilligersbestand nu Uilke Vogelsang heeft aangegeven met zijn werkzaamheden te willen stoppen. Jammer, 

want als vervoerder, klusjesman en helper op de werkvloer konden we altijd een beroep op Uilke doen, 

waarvoor we hem erg dankbaar zijn. Gelukkig kunnen we tegelijkertijd melden  dat Koos de Vries uit Wolvega 

heeft aangegeven op proef wel een tijdje mee te willen draaien om te bekijken of hij als vrijwilliger iets voor 

ons kan betekenen.  

Financiën  

In de afgelopen maanden hebben we in het kader van ons beleid nogal flink geïnvesteerd in de bijkoop van 

basisproducten, waardoor onze reserves van de eerste twee boekjaren flink zijn geslonken. Gelukkig werden 

we afgelopen kwartaal ook weer verblijd met de nodige donaties en giften van tal van kerken, een aantal 

maatschappelijk betrokken ondernemers, de organisatoren van de kerstactiviteiten in Noordwolde alsmede 

een groeiend aantal giften van particulieren.  In het eerste kwartaal van 2014 zullen we samen met Richard 

Schokker, directeur van MRW accountants, de balans opmaken en het perspectief voor 2014 verkennen. 

Duidelijk zal dan ook worden of we met de huidige financiële middelen  ons beleid kunnen continueren.   

Het is de bedoeling om onze volgende Nieuwsbrief eind maart uit te brengen.  

Namens het bestuur  

Reint Oostra  secr.  

 

                    Een heel voorspoedig en gelukkig 2014 toegewenst!  
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