Nieuwsbrief 3e kwartaal 2017
Vanuit het bestuur
Het belangrijkste in de afgelopen periode was wel de officiële kennismaking met onze beoogde,
nieuwe voorzitter Willem Feenstra, directeur-eigenaar van Heiwo, als opvolger van Don in ons
overleg van 14 augustus. Deze eerste kennismaking voelde van beide kanten direct goed. Vervolgens
heeft Willem de sfeer kunnen proeven in dat zelfde bestuursoverleg, waarna Don op het eind de
voorzittershamer heeft overgedragen aan zijn opvolger. We zijn Don veel dank verschuldigd voor de
wijze, waarop hij vijf jaar lang leiding heeft gegeven aan onze voedselbank en uiteindelijk zelf op
prima wijze in zijn opvolging heeft voorzien. Het afscheid van Don op vrijdag 22 september werd
door heel veel vrijwilligers in een ongedwongen sfeer bijgewoond. Een blijk van waardering voor de
wijze, waarop Don bij de organisatie en de vrijwilligers betrokken was en meteen een gelegenheid
om elkaar weer even te treffen. Niet iedereen ziet elkaar even vaak, denk aan de vrijwilligers in
Noordwolde of louter bij winkelacties, terwijl daar toch wel behoefte aan is.
Ook de aanwezigheid van dhr. Piet Kapenga werd door Don en ons erg gewaardeerd. We wensen
Don en Renate een goede en spoedige afsluiting van hun werkzaam leven om straks in alle rust te
kunnen genieten van hun nieuwe woning in Nijmegen. Daarnaast zijn we blij met de wijze, waarop
onze voedselbank momenteel draait en zijn we ervan overtuigd, dat we ook onder leiding van Willem
op adequate wijze zullen kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op lokaal, provinciaal of
landelijk niveau. We gaan ons samen met de werkvloer opmaken voor het laatste, veelal drukste
kwartaal van het jaar, waarin we gaan proberen ook onze gezinnen wat extraatjes te bezorgen.
Daarnaast hopen we op een bezoek van onze nieuwe burgemeester in het komend kwartaal.

Vanuit de SSVF en VBN
Op landelijk terrein is VBN druk bezig met de verdeling en het opzetten van het aantal
distributiecentra (DC’s) over heel Nederland. Dat gaat in de ene provincie wat gemakkelijker dan in
de andere. Voorlopers zijn de grote DC’s in Arnhem en Groningen waar deze zijn omgevormd tot min
of meer grote supermarkten waar de gebruikers onder begeleiding zelf hun producten mogen
uitkiezen. Zover zal het in Drachten en bij ons direct niet het geval zijn. Het is al lastig genoeg om
met elkaar in goede harmonie te bepalen waar het DC in Drenthe en Friesland moet komen.
En moet het dan aan een bestaande voedselbank gekoppeld worden of kan het ook een zelfstandig
DC zijn? Kan zo’n DC over voldoende vrijwilligers beschikken als je ziet dat de beste krachten
tussentijds met een zekere regelmaat weer aan de bak kunnen in het bedrijfsleven? Die discussie
wordt met alle 17 Friese voedselbanken in de komende tijd verder gevoerd.

Om een goede keuze te kunnen maken zal er meer bekend moeten zijn over de hoeveelheid te
verwerken voedsel, het aantal vrijwilligers, benodigde logistieke voorzieningen en de hoogte van de
exploitatiekosten. Dat laatste is b.v. een groot struikelblok voor VB Smallingerland om lid te blijven
van de SSVF. En hoe groot moet het Fries DC zijn als voedselbanken nog maar 20 % van hun
producten aangevoerd zien worden vanuit het landelijk circuit? En is het dan nog wel die 2 euro per
pakket waard? Of kunnen we op provinciaal niveau meer grote bedrijven warm maken voor onze
voedselverwerving? Vragen waar op korte termijn antwoord op moet komen. Daarnaast is VBN in
gesprek met Lidl over een grote inzamelingsactie in de maanden november en december, zoekt men
een viertal nieuwe regionale adviseurs Voedselveiligheid en wordt ook dit jaar al of niet samen met
de Lions via de lokale voedselbanken en bereidwillige supermarkten een inzamelingsactie gehouden
van DE punten voor gratis pakken koffie.

Vanaf de werkvloer
De voorraden droge waar nemen fors af, aangezien deze nauwelijks nog geleverd worden vanuit
Meppel en Drachten, Organic Food en Budged Food, die de overgebleven voorraden weer terug
moet sturen naar het centraal magazijn om deze als restpartij alsnog te verkopen. Bij Poiesz gaan
veel overgebleven artikelen weer terug naar Sneek waar ze in de eigen vergister belanden. Het
bestuur heeft de leiding op de werkvloer voor het laatste kwartaal meer budget toegezegd voor
extra bijkoop. Ook al, omdat een aanvraag voor extra en structurele middelen vanuit de gemeente
voor bijkoop voor al onze gezinnen in 2018 volgens insiders mogelijk weinig kans van slagen maakt.
En dat volgens die zelfde bronnen de pot voor armoedebestrijding voor dit jaar zeker nog niet leeg is.
Mochten er geen extra middelen beschikbaar gesteld worden voor 2018 dan zal dat zeker flinke
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uit te geven pakketten. Het ritje naar Drachten met de bus
van Utermöhlen of Ruinemans op de donderdagmiddag voor de uitgifte is zeker de moeite waard
gezien hetgeen Alice aan groente, fruit en zuivel mee krijgt. Dit vraagt wel een extra inspanning van
de vrijwilligers op de vrijdagochtend om alles klaar te zetten voor vervoer naar Noordwolde en de
uitgifte in Wolvega. Maar dat uurtje buffelen hebben we er met elkaar graag voor over. We gaan
kijken of we het systeem van klaar zetten, uitgeven en inpakken met simpele praktische
aanpassingen nog verder kunnen verbeteren qua temperatuurbewaking, inzet vrijwilligers en
zelfwerkzaamheid van de gebruikers. Ook in deze periode konden we weer op donaties in natura
rekenen van particulieren en Tuindersvereniging De Scheene in de vorm van moesappels,
stoofperen, andijvie en rode bieten. Daarnaast hebben we onze hoop een beetje gevestigd op de
Dankdag voor het Gewas begin november, onze eigen winkelactie en de aangekondigde Lidl actie,
omdat de regionale omroep ook dit jaar niet mee doet aan de actie ’Help de Voedselbanken, ‘zoals
gehouden in 2014 en 2015.

Vanuit de screening
Het aantal gezinnen vertoont een lichte groei die gezien de signalen zich ongetwijfeld voort zal zetten
in het laatste kwartaal. Daarbij gaat het ook om langdurig gebruik van de voedselbank , aangezien
het in nagenoeg alle gevallen om bewindvoering gaat. Aan het eind van het 3e kwartaal bedroeg de
uitgifte: 20 A-, 12 B- en 20 C-pakketten in Wolvega en 12 A-, 2 B- en 12 C-pakketten in Noordwolde.
Tijdens het laatste overleg van de Thematafel Armoedebeleid werd een heldere presentatie verzorgd
vanuit de Kinderkei over de huidige opzet van de Kledingbank. Aan de andere kant hebben we
geluiden gehoord dat onze gebruikers veelal weinig gebruik maken van dit instituut. Via de Kinderkei
of als voedselbank willen de mensen nog eens attenderen op de openingstijden van de Kledingbank:
Elke woensdag van 9-11 uur in Old Skool aan de Willem Lodewijkstraat.

PR en vrijwilligers
Ook in de afgelopen periode met de nodige vakantiegangers wist onze werkvloer steeds voldoende
vrijwilligers te mobiliseren om alles op rolletjes te laten verlopen. Fijn dat men bereid is om soms
extra bij te springen voor iemand die er niet is zoals onlangs toen Piet Nell op de avond voor de
uitgifte in het ziekenhuis werd opgenomen. Gelukkig was dit van korte duur en wensen hem een
voorspoedig herstel toe. De piek van alle werkzaamheden ligt nu eenmaal op de vrijdagochtend van
9.30-10.00 uur. Ook aan het eind van de donderdagmiddag zijn nog wat extra handen nodig als Alice
met haar voorraden uit Drachten terugkeert. Momenteel wordt dit nog een beetje bij toerbeurt
opgelost maar een meer structurele oplossing heeft onze voorkeur. Ook is het idee geopperd om
mogelijk eenmaal per kwartaal een koffie-uurtje te plannen op een woensdag in een oneven
weekend. Het is de bedoeling om daar in januari mee te starten. Datum en plaats worden nog
aangekondigd. Blij zijn we ook dat we voor activiteiten als het afscheid van Don en een bijeenkomst
over voedselveiligheid op de werkvloer terecht kunnen in een ruimte van World Servants. Voor de
geplande winkelactie bij Jumbo de Jong in Noordwolde op 10 en 11 november gaan we op korte
termijn onze vrijwilligers benaderen of ze kunnen helpen bij deze actie, welke vorig jaar een groot
succes was.

Financiële zaken
Het financieel jaarverslag heeft dit jaar helaas de nodige vertraging opgelopen maar wordt op
korte termijn uitgebracht. In september hebben we de jaarrekening op een constructieve wijze
besproken met Richard Schokker van MRW accountants. Voor de laatste maal, want onlangs
hoorden we dat hij MRW gaat verlaten en dat Ester Heddema onze nieuwe contactpersoon wordt.

We danken Richard voor zijn goede adviezen en medewerking bij het opstellen van ons financieel
jaarverslag in de afgelopen jaren. Daar waar in 2016 de donaties van instellingen en bedrijven wat
achter bleven bij de begroting vertoonden donaties van particulieren een stijging. Het blijft jammer
dat veel donaties niet structureel zijn, waardoor het moeilijk begroten blijft. Door gebruik van
vervoer via garage Ruinemans of Koninklijke Utermöhlen zijn de transportkosten enorm terug
gebracht. Het jaar 2016 werd dan ook afgesloten met een forse plus, waardoor de bijkoop in 2017
opgeschroefd kon worden. Uitgangspunt van ons beleid blijft dat we ontvangen giften zoveel
mogelijk ten goede laten komen aan onze gebruikers mits we qua liquide middelen op elk moment in
het jaar aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Een forse donatie van een echtpaar vanwege hun
huwelijksjubileum wordt rond de herfstvakantie voor de jeugd verzilverd in kaartjes voor
Monkeytown, zwembad of bioscoop. Ook de gift van Silver Legs van de Lions willen we in de
komende periode een bijzondere bestemming geven richting jeugd.
We hopen dat een ieder via deze Nieuwsbrief weer wat op de hoogte te hebben gebracht van het
reilen en zeilen binnen onze Voedselbank. En zijn er vragen of opmerkingen? Aarzel niet om aan de
bel te trekken.
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