Nieuwsbrief 4e kwartaal 2020
In deze nieuwsbrief willen we toch nog even terugblikken op het 4e kwartaal van het
afgelopen jaar ook al zijn we inmiddels met elkaar over de drempel van 2021 gestapt en
hebben we het bijzondere jaar 2020 achter ons gelaten. Laten we hopen dat 2021 een wat
ander jaar wordt en we weer enigszins terug gaan naar het oude ‘normaal’ nu de vaccinaties
inmiddels opgestart zijn. Dat 2021 ieder van ons mag brengen wat hij/zij hoopt of ervan
verwacht.
Aantal gezinnen
We sloten het jaar af met 94 gezinnen en begonnen 2021 met 90. De groei van 83 naar 94
heeft ons toch wel enigszins verontrust. Zou VBN dan toch gelijk krijgen en dit het begin zijn
van een mogelijke groei van vijftig procent in de nabije toekomst? We hopen niet dat deze
voorspelling uitkomt, want bij honderd pakketten lopen we sowieso qua ruimte op de
werkvloer tegen onze grenzen aan. Het bestuur gaat in dit eerste kwartaal in elk geval eens
brainstormen over dit sombere scenario van groei en hoe we daar dan op zouden kunnen
inspelen. VBN heeft onlangs bij een inventarisatie namelijk ook al gevraagd waar we dan
tegen aan lopen en hoe ze ons zouden kunnen ondersteunen. We hebben aangegeven dat
we dan intern met name moeten kijken naar onze huidige structuur van de uitgiften en
mogelijk een beroep moeten doen op de middelen die van overheidswege en de EU zijn
gereserveerd voor bijkoop. Met reeds een bijkoop van 17000 euro lukt het ons niet om dit
uit eigen middelen nog eens te verhogen naar 25000 euro.
De werkvloer
Hoewel sommigen nog wel meer ingezet zouden willen worden lijkt de huidige wijze van
werken op dit moment het maximale. De min of meer vaste groep op de woensdagochtend
verzorgt het uitdelen van de houdbare producten en het verdelen van het ontvangen AGF,
aardappelen, groente en fruit, gebeurt op de donderdagochtend en eventueel –middag na
het stickeren. Op de vrijdagochtend worden tussen half 9 en half 10 de laatste
werkzaamheden verricht en met extra mankracht de bus voor Noordwolde geladen. Of er
begin 2021 nog aanpassingen nodig zijn zal moeten blijken als bij wijze van proef de
voorraden vanuit het RDC in Drachten, ook datgene wat we op donderdagochtend zelf
halen, in een keer op de woensdagochtend rond het middaguur ons magazijn worden
binnengeschoven.
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Als deze werkwijze het RDC in Drachten en ons bevalt scheelt dat tijd en vrachtkosten. De
tijd zal het leren. Dat sommige vrijwilligers nu tijd over hebben en deze graag inzetten voor
andere goede doelen zoals Thea die nu tevens vrijwilligerswerk verricht bij de Kledingbank,
snappen we volkomen en valt alleen maar te prijzen.
Voedselverwerving
Traditiegetrouw was ook ditmaal het laatste kwartaal de periode, waarin we op veel extra
gaven in geld en natura konden rekenen. Zo verraste Tuinders-vereniging De Scheene ons
nog een aantal keren met biologisch geteelde andijvie, rode bieten en boerenkool, schonken
een aantal scholen als o.a. ’t Holtpad, Dorpsschool, De Heidepolle, AOC Terra ons hun
ingezamelde of van de kerstmaaltijd overgebleven producten evenals sportclubs als vv
Olyphia en kv SCO hun kantinevoorraden. Daarnaast kwamen er veel overgebleven artikelen
binnen van o.a. bedrijven in kerstpakketten, Action en Stichting Onverwachts en doneerden
ook tal van particulieren hun kerstpakket aan de voedselbank. Ook de schenking van
kerstgebak vanuit Jumbo Nicolai en het Kerstmenu van ’t Stadhuys met toebehoren vanuit
WOW werd door de gezinnen erg gewaardeerd. Daarnaast zijn de zendingen van met name
AGF en zuivel vanuit het RDC de laatste maanden fors toegenomen. We hopen dat dit zo
blijft, want het is een prachtige aanvulling van verse waar in de pakketten. Het gevolg was
dat de gezinnen bij de extra uitgifte op 8 januari reageerden met :’Zoveel? We dachten dat
het een kleine extra uitgifte zou zijn.’
Financiën
Ondanks corona of wellicht mede daardoor hadden we in financieel opzicht een topjaar zo
leren ons de voorlopige jaarcijfers van penningmeester Annette. Er werd vanuit kerken,
maatschappelijke instellingen en vooral ook particulieren heel veel gedoneerd. De begrote
bedragen en ook de cijfers van 2019 werden dan ook fors overschreden. Daarnaast was er
een meevaller vanuit de reserves vanuit de opgeheven oude stichting SSVF-nu Stichting
Regionale Samenwerkende Voedselbanken Fryslân- en geringere pakketkosten vanuit het
RDC. Dat betekent dat we ondanks extra bijkoop en de recente vervanging van een vriezer
2020 niet met een nadelig maar een positief saldo gaan afsluiten. Prettig was in november
ook de toezegging van de gemeente dat onze aangevraagde subsidie van vijf duizend euro
voor het gezonder maken van de pakketten ook voor 2021 opnieuw is toegewezen.
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ROP/RDC/VBN
Annette gaat naaste onze penningen ook die van de provinciale organisatie Fryslân, waartoe
alle zeventien Friese voedselbanken behoren, beheren. Ze heeft inmiddels haar eerste
digitale video-overleg bijgewoond. Begin december was er in de media veel rumoer over de
middelen, die VBN ongebruikt op de plank zou laten liggen. Middels een persbericht heeft
men dat recht proberen te zetten en aangegeven dat de middelen van Economische Zaken
en de EU middelen zijn die alleen bij tekorten gebruikt mogen worden. Is er weinig groei en
hebben we de middelen niet nodig dan gaan ze terug naar de overheid. Ze mogen ook alleen
aangewend worden als we een tekort hebben aan voedselaanbod en meer moeten bijkopen.
Ook dit jaar was er via Unilever een nuttig boodschappenpakket voor de gezinnen en waren
er ook vanuit radio 538 en AH Nederland acties om middelen te verwerven voor VBN. Blij
waren we ook met de opbrengst van de winkelactie bij AH Bijsterbosch medio november,
waarvoor we een aantal professionele banners ontvingen, die we ook bij andere
winkelacties kunnen gebruiken. Daarnaast stelt VBN ons in de gelegenheid om indien
gewenst extra verpakkingsmateriaal, desinfecterende middelen alsmede ook voor onze
gezinnen wegwerpmondkapjes te bestellen.
Vrijwilligers
Een woord van dank aan het adres van al onze vrijwilligers is zeker op zijn plaats in dit
bijzondere corona jaar, waarin men noodgedwongen of op eigen verzoek niet optimaal
ingezet kon worden. Middels een lekkere attentie vanuit onze geweldige broodsponsor
Bakkerij Vliegendehond hebben we dat willen onderstrepen alsmede een handgemaakte
kaars vanuit een lokaal kaarsenfabriekje in Swaziland, dat door de huidige pandemie op
omvallen stond. Met deze aanschaf hebben wat licht proberen te brengen in deze dorpsgemeenschap, zoals we dat elke twee weken met elkaar proberen te doen in de situatie van
onze huishoudens.
Veel leesplezier toegewenst.

Reint Oostra secr.
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