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Adresgegevens Bestuur en Voedselbank Weststellingwerf
Adres: 				
Postadres:				
Telefoon 				
Bankrekening:			
E-mail: 				
Website:				

Industrieweg 14E, 8471 AD Wolvega
Emmastraat 38, 8471 PR Wolvega
06-14452245
NL 57 RABO 0160 860 628
voedselbankwolvega@gmail.com
www.voedselbankweststellingwerf.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:				
Secretaris:				
Penningmeester:			
Screening:				
PR:					
Notuliste:				
Coördinatie werkvloer:		
Vormgeving:				
Beheer website:			

				

Willem Feenstra
Reint Oostra
Annette Bos
Ina Nell
Reint Oostra
Christina van der Leest - Bilker
Yvonne van Hoorn, Alice Rolevink, Jan ter Horst, Egbert Kanis
Debora Elzinga-De Ruiter
Gerrit Jan Prakken
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Het bestuur
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar vijf maal in veelal voltallige samenstelling bijneen. In een
plezierige sfeer werd het reilen en zeilen binnen onze eigen voedselbank en externe ontwikkelingen besproken. Eerst gebeurde dat aanvankelijk nog in een bijgebouw van Heiwo, inmiddels vinden de vergaderingen plaats aan de overzijde in het hoofdkantoor van onze voorzitter. Handig dat
we steeds een ondernemer als voorzitter hebben! De vergaderingen werden genotuleerd door
Christina. Yvonne en Alice schoven steeds aan vanaf de werkvloer. De agenda bevat meestal de
geijkte punten als: de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau, voedselveiligheid, voorraden, bijkoop, screening, financiën en vrijwilligers. De vergaderingen over de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân werden veelal door Willem en Reint gezamenlijk bezocht, terwijl
Annette en Ina het overleg binnen de gemeentelijke thematafel Armoedebeleid met tal van andere maatschappelijke organisaties bezochten. Door een structuurwijziging op provinciaal niveau
waren er geen regiobijeenkomsten over screening en het bezoeken van de landelijke vergaderingen in Houten lieten we aan ons voorbij gaan.

Huisvesting
Door het vertrek van houtbewerkingsbedrijf Van Mourik werd het bedrijvencomplex van dhr. P.
Kapenga opgedeeld in tal van nieuwe, kleinere units. In goed overleg werd een kleine loze ruimte
aan ons toebedeeld voor de opslag van aardappelen en andere voorraden. Zeker nadat Jan ter
Horst en Popke Jonker mooie stellingen in deze ruimte hebben aangebracht met materiaal beschikbaar gesteld door Heiwo, is dit zeker een verrijking en kunnen ook schoonmaakmiddelen
apart opgeslagen worden. Ook de vriescapaciteit werd uitgebreid door forse donaties van Vermilion Energy en het coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen/Zuid-Oost Friesland. Heel blij
zijn we ook met het transportbusje van garage Ruinemans waar we tegen brandstofkosten over
kunnen beschikken voor onze ronde langs de supermarkten en het halen van extra voorraden uit
het RDC in Drachten op donderdagochtend, alsmede het vervoer van de kratten naar de uitgifte
in Noordwolde op de vrijdagochtend in de even weken. Op dit moment gebeurt dat nog steeds in
jeugdhonk To Be. Of dat in de toekomst zo blijft nu Timpaan stopt met het verzorgen van het welzijnswerk in onze gemeente is nog onzeker. Laten we hopen dat we de uitgiften in deze perfecte
ruimte kunnen blijven doen.

Overhandiging cheque coöperatiefonds Rebobank Heerenveen/Zuid-Oost Friesland
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Vrijwilligers
Een groot goed voor elke organisatie! We zagen het dit jaar ook bij ons eigen distributiecentrum
in Drachten waar door een gewijzigde structuur vrijwilligers zich niet meer gewaardeerd voelden
en massaal vertrokken. Nog steeds is het nieuwe Regionaal Distributie Centrum en het bestuur
naarstig op zoek naar mensen op de werkvloer, chauffeurs en bestuurders. Wij prijzen ons gelukkig dat het verloop bij ons minimaal is, zodat wij potentiële vrijwilligers op een wachtlijst moeten
plaatsen gezien de te verrichten werkzaamheden in de week van de uitgifte. Alleen bij winkelacties kunnen wij meestal nog wel extra hulp gebruiken. Op de werkvloer vinden de werkzaamheden plaats in goed overleg en via een duidelijke structuur en weet een ieder wat er op de woensdag- en vrijdagochtend moet gebeuren alvorens de uitgifte kan starten. De mooie resultaten bij
de twee laatste audits – 8.7 en 9.1- voor voedselveiligheid zijn dan ook een verdienste van alle
vrijwilligers met elkaar. De vrijwilligersactiviteit in de vorm van een BBQ bij de fam. Clevering in
de Blesse en een bezoek aan kasteel Olt-Stoutenburght in Blesdijke vielen bij de aanwezigen erg
in de smaak. Ook de koffie-ochtenden eens per kwartaal in het zaaltje van World Servants mogen
zich in een goede belangstelling verheugen.

Voedselbank Nederland (VBN)
Het hoofdbestuur van VBN heeft zich afgelopen jaar erg ingespannen om te komen tot een nieuwe structuur van provinciale in plaats van regionale distributiecentra. Daar waar het Noorden eerst
alleen Meppel had is er nu ook een DC in Groningen en ons eigen RDC in Drachten. Het doel
daarvan is dat de voedselverwerving en verdeling daardoor beter gaat lopen. Voor dit project heeft
VBN een flink bedrag beschikbaar gesteld. Toch blijft een goede verdeling van het aangeboden
voedsel over heel Nederland nog een lastig probleem door de logistiek en een veel groter aanbod
in de Randstad. Op termijn moeten alle RDC’s ook met hetzelfde computerbeheersysteem gaan
werken om het binnenkomen, opslaan en uitgeven van de voorraden beter te kunnen monitoren.
Een ingewikkelde, tijdrovende en dure klus die direct nog niet is afgerond. Daarnaast zou men
graag het aantal gebruikers opkrikken door meer mensen rond de armoedegrens gebruik te laten
maken van de Voedselbank. Ook is het bewaken van de voedselveiligheid qua opzet gewijzigd
door per regio een voedselveiligheidsadviseur aan te stellen om de afstanden voor deze vrijwilligers kleiner te maken. Verder zijn er gelden beschikbaar voor investeringen bij lokale voedselbanken en RDC’s, het vernieuwen van een website hoort daar niet bij en is een onderdeel van de
exploitatie bleek uit onze afgewezen aanvraag. Bijzonder knap is dat het hoofdbestuur van VBN bij
vacatures er telkens weer vlot in slaagt om deze op te vullen. Ook over de informatievoorziening
via o.a. de Meedeler en de Servicedesk in Houten niets dan lof.
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Stichting Samenwerkende Friese Voedselbanken (SSVF)/ROP/RDC
Helaas verliep het proces van de overgang van de SSVF naar het ROP minder vlekkeloos dan
gehoopt. Des te knapper is het dat de Task Force groep onder leiding van Nynke van Zanden van
Voedselbank Ooststellingwerf er toch in geslaagd is de eenheid te herstellen en de organisatie
weer een stevig fundament te geven. De leveringen zijn in de afgelopen tijd gewoon door gegaan
en inmiddels heeft men weer een nieuwe voorzitter en RDC manager ook al is het ROP bestuur
nog niet weer op volledige sterkte en is men nog naarstig op zoek naar chauffeurs en extra handen op de werkvloer in het RDC. We hopen dat de blik nu weer gericht kan worden op de toekomst en de taak waarvoor men staat: het verwerven en verdelen van aangeboden voedsel tegen
zo laag mogelijke kosten. Een taak die alleen kan worden verricht met voldoende vrijwilligers in
het RDC in Drachten en saamhorigheid onder de zeventien aangesloten Friese voedselbanken,
want een goed functionerend ROP en RDC is van alle zeventien Friese voedselbanken met elkaar.

Communicatie
Het is de bedoeling om in 2019 te starten met een vernieuwde website door de medewerking
van Tedoc Webhosting en beheerder Gerrit Jan Prakken. Dit was ook een wens vanuit VBN die
op dit terrein uniformiteit nastreeft. Of er echt veel gebruik gemaakt wordt van onze website
weten we niet. De meeste gezinnen melden zich zelf spontaan aan en worden op het bestaan
van de Voedselbank gewezen vanuit maatschappelijke organisaties, kerken en gebiedsteams. We
hebben het idee dat de nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy niet bevorderend werkt
om de juiste mensen van de juiste informatie te voorzien. Via onze website, korte berichtjes in
de krant, de Kabelkrant van Radio Centraal, winkelacties en het verspreiden van onze vernieuwde
informatiefolder proberen we onze Voedselbank onder de aandacht van de bevolking in onze gemeente te brengen. De gratis Huis-aan-Huis kranten met uitzondering van de Stellingwerf hebben
weinig of geen interesse in kort actueel nieuws en richten zich meer op hun adverteerders. Onze
eigen vrijwilligers en ook tal van bedrijven en instellingen die ons structureel steunen ontvangen
eens per kwartaal onze nieuwsbrief. Daarnaast zijn de lijnen op de werkvloer vanuit bestuur en
werkvloer erg kort om elkaar regelmatig te informeren over zaken die spelen.

ebsite Voedselbank Weststellingwerf
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Sponsoring en acties
Ook in 2018 hadden we niets te klagen over de support vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke
instellingen en particulieren. Toch blijft het elk jaar weer spannend waar we op het eind van het
jaar uitkomen, omdat maar weinig donaties structureel zijn. Het gevolg daarvan is dat het beschikbare bedrag voor bijkoop in bijna elke bestuursvergadering een punt van bespreking is. Ook omdat
we van mening zijn dat onze reserves niet boven een vastgesteld plafond behoeven te groeien.
Deze gelden worden aan ons gegeven om die ten goede te laten komen aan onze gezinnen.
Ook de onzekerheid over het al of niet honoreren van onze aanvraag van vijfduizend euro door de
gemeente voor het gezonder maken van de pakketten voor gezinnen met kinderen maakte het
budgetteren extra lastig. Naast geldelijke steun van o.a. dhr. P. Kapenga, de SSVF, VBN , Lionsclub, SDW, Kringloopwinkel Wolvega, MRW, Stichting Kledingbank, PKN gemeente Ter Holten,
PKN gemeente Wolvega, PKN gemeente Lindestreek en PKN gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen, was deze er ook in natura van tal van bedrijven, zoals bakkerij Vliegendehond, Jumbo Bert
Nicolai en Jumbo Hasker de Jong, Aldi Wolvega en AH Bijsterbosch. Elke twee weken worden
ze bezocht door onze voedselbrigade om overtollige, ingevroren voorraden, veelal brood, vlees en
gebak, op te halen. Ook levert de actie ‘Product van de Maand’ binnen de PKN gemeente Wolvega, PKN gemeente Lindestreek, christengemeente De Toevlucht en doopsgezinde gemeente
De Mirt steeds meer bruikbare basisproducten op. Daarnaast waren er incidentele acties van
onder meer OBS De Aventurijn, De Reddingsbrigade, Tuindersvereniging De Scheene en geplande winkelacties met Pasen bij AH Bijsterbosch in Wolvega en in het najaar bij Jumbo de Jong in
Noordwolde. Al deze acties en gaven, hoe groot of klein ook, onderstrepen de betrokkenheid en
waardering van al deze gulle gevers richting onze voedselbank en haar gezinnen. In 2019 willen
we in ons magazijn via een soort van Wall of Gifts laten zien wie ons structureel of incidenteel in
dat jaar hebben gesteund.

Screening
Ook dit jaar kregen de screeners te maken met verruimde criteria vanuit VBN om mede vanwege
het voedselaanbod om op die manier meer mensen gebruik te laten maken van de Voedselbank.
Het hele jaar door schommelde het aantal gebruikers tussen de 70 en 80. Schaamte blijft voor
veel mensen een drempel om bij de Voedselbank aan te kloppen. Als het al gedaan wordt is de
nood vaak al erg hoog en is er in de meeste gevallen sprake van schuldsanering. Ook de gemeente probeert meer grip te krijgen op bewindvoering en meer in te zetten op het voorkomen van
schulden. Het bedrag voor bijzondere bijstand gaat nu op aan bewindvoering. Maar het blijft een
lastig proces. Daarnaast wordt door onze screeners meer gekeken naar de budgetplannen om te
kunnen bepalen hoe lang mensen gebruik mogen maken van de Voedselbank. Goed dat tijdens
de thematafel Armoedebeleid ook de wethouder en mensen van de gebiedsteams regelmatig
aanschuiven om met elkaar over deze problematiek van gedachten te wisselen.
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Werkvloer
Het bestuur is bijzonder blij en gelukkig met de wijze, waarop het team van betrokken vrijwilligers
de werkzaamheden in de even week op woensdag- en vrijdagochtend klaart, die voorbereid zijn
door Alice en Yvonne. Daardoor weet iedereen wat er dient te gebeuren, wordt er even flink aangepakt, maar is er ook tijd voor een kopje koffie en een praatje. Deze soepele organisatie maakt
dat we de omvang ervan klein houden, zodat men volledig op elkaar is ingespeeld en het gevoel
heeft dat men zich nuttig heeft gemaakt. Ook de uitbreiding met de extra opslag- en werkruimte
voorziet duidelijk in een behoefte evenals de uitbreiding met een tweetal vriezers aangeschaft
met gelden van Vermilion Energy en het coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen/Zuid-Oost
Friesland. Daarnaast zijn er kunststofpallets aangeschaft voor de koelcel vanwege de voedselveiligheid, worden vries- en koelproducten in Wolvega rechtstreeks uitgegeven vanuit de vriezers of
koelcel en proberen we door meer gebruik van papieren zakken het plasticgebruik terug te dringen. Inmiddels zijn er plezierige contacten met groente- en fruithandelaars
Ruitenberg, De Jonge en Sally over de
levering van AGF in de week van de
uitgifte. Daarnaast wordt er op donderdagochtend na de rondgang langs
de plaatselijke supermarkten extra
AGF uit het RDC uit Drachten gehaald.
Onmisbaar daarbij is evenals voor de
uitgifte naar Noordwolde de transportbus van garage Ruinemans waar we
altijd een beroep op kunnen doen.
Vriezer aangeschaft van gedoneerde gelden

Financieel overzicht
Door weinig structurele en meer incidentele inkomsten blijft het lastig begroten wat er beschikbaar is voor bijkoop van ontbrekende basisproducten. Uiteindelijk was er op het eind toch nog
sprake van een batig saldo ondanks het feit dat er 50 procent meer aan bijkoop werd uitgegeven.
Dat betekent dat per kwartaal de financiële positie binnen het bestuur besproken wordt om te
zien welke ruimte er nog is voor extra bijkoop. Het beleid blijft: datgene wat binnen komt moet in
principe ook zoveel mogelijk besteed worden aan de voedselpakketten. In 2018 vielen de giften
vanuit kerken en maatschappelijke instellingen lager uit dan begroot daar stonden wel onverwachte giften van Rabobank, gemeente en Vermilion Energy tegenover. Al het werk binnen de Voedselbank gebeurt onbetaald. Wel kunnen vrijwilligers die veel uren en autokosten voor de voedselbank maken uit belastingtechnisch oogpunt een vrijwilligersvergoeding aanvragen, die meteen als
gift terug vloeit naar de Voedselbank en als zodanig een aftrekpost vormt bij de belastingaangifte,
omdat de Voedselbank een ANBI status heeft. De inkoop van pakketten vanuit Drachten is gebaseerd op 90 pakketten. Vielen de kosten in 2018 al fors lager uit, wellicht worden deze nog lager
vastgesteld door het ROP. De bijkoop is voor 2018 afgestemd op ongeveer een euro per persoon
per uitgifte en ongeveer 280 gebruikers. Afhankelijk van wat Drachten aanlevert zou dit bedrag
mogelijk vergroot kunnen worden gezien de reserves. Daarnaast konden we in 2018 maar ook in
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2019 over een gemeentelijke bijdrage van 5000 euro beschikken voor extra zuivel, fruit en groente
voor gezinnen met kinderen. Het bestuur gaat er vanuit dat zij over ongeveer vijftien mille aan liquide middelen moet kunnen beschikken voor de exploitatie en mogelijke investeringen in koel- of
vriesapparatuur. Ook al, omdat er op apparatuur niet of nauwelijks wordt afgeschreven. Heel veel
kleinere posten lopen nagenoeg geheel in de pas en daarop valt weinig voordeel meer te behalen.
In zowel de jaarrekening als begroting draait het vooral om het op elkaar afstemmen van de bijkoop en de ontvangen donaties.

Beleidsvoornemens
Het opstellen en bijhouden van de nodige protocollen en registraties, welke voortvloeien uit het
handboek Voedselveiligheid.
Participeren in de bijeenkomsten van de thematafel Armoedebeleid en de contacten met aanverwante organisaties versterken m.b.t. armoedebeleid.
Actieve opstelling binnen het ROP om te komen tot een goed functionerend RDC.
Meer beleid ontwikkelen hoe om te gaan met bijkoop en de inzet van reserves en het gezonder
maken van de pakketten.
Open staan voor structurele, logistieke en financiële aanpassingen bij leveringen vanuit het nieuwe RDC.
Het bewaken van de richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid bij het klaarmaken en uitgeven van de pakketten.
Indien nodig en gewenst samenwerking met andere voedselbanken bevorderen en versterken
met betrekking tot voedselverwerving en vervoer.
Beleid maken voor het geval gezinnen langer dan 3 jaar gebruik zouden moeten maken van de
Voedselbank.
Het in principe volgen van het landelijk beleid met betrekking tot de te hanteren criteria.
De contacten met supermarkten en andere winkeliers met betrekking tot leveringen en het houden van winkelacties verstevigen en uitbouwen.
Mogelijkheden bekijken voor uitbreiding van de koelcel voor de opslag en uitgifte van producten.
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Verklaring gebruikte afkortingen
THT			
NVWA		
RDC			
ROP			
VBN			
SSVF			
AGF			

				

Ten minste houdbaar tot
Nederlandse Voedsel- en Warenwet Autoriteit
Regionaal Distributie Centrum
Regionaal Overleg Platform
Voedselbanken Nederland
Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân
Aardappelen, groente, fruit
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