Jaarverslag-Nieuwsbrief 2021 van de Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland
Onze Voedselbank werkt in het hele gebied tussen Sloten en Workum; deels dus in de gemeente De
Fryske Marren en deels in de gemeente Súdwest-Fryslân.
In 2021 hadden we nog steeds last van het Coronavirus. Dit vergde extra maatregelen bij de uitgifte
van de pakketten. Het aantal cliënten varieerde van 25 aan het begin van het jaar naar 38 ultimo
2021. Er werd met 34 nieuwe cliënten gesprekken gevoerd; 4 aanvragen werden afgewezen (boven
de norm) en 42 maal vond een halfjaarlijkse herintake plaats. De meeste cliënten komen bij ons
binnen op doorverwijzing door bijvoorbeeld bewindvoerder of sociaal wijkteam of thuiszorg.
Gedurende het jaar werden circa 740 pakketten uitgeleverd, waarmee per 2 weken gemiddeld 100
personen een uitgebreid gevarieerd pakket voedingsproducten in huis kregen, als aanvulling op hun
dagelijkse boodschappen.

De norm om voor een pakket in aanmerking te komen werd per 1-1-2021 verder verruimd. Mede
daardoor steeg het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een pakket. Bij het toekennen
van een pakket hanteren onze screeners een landelijk rekenmodel. En punt van zorg voor het
bestuur en de screeners blijft de vraag of we alle mensen die in aanmerking zouden kunnen komen
wel bereiken. Privacyregels zitten ons daarbij regelmatig in de weg. Per 1-1-2022 is de norm weer
verder verhoogd; daardoor komen wellicht nog meer mensen in aanmerking voor een pakket. Alle
Voedselbanken samen kunnen slechts ongeveer 3% van al het voedsel in Nederland dat “over de
datum dreigt te raken” nog een goede bestemming geven; de andere 97% wordt helaas vernietigd.

Net als voorgaande jaren weten veel winkels, organisaties en personen ons te vinden met producten
die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen. Ook doneerden vele klanten van Plus in Balk weer hun
boodschappenpakket t.w.v. € 50,-- weer aan onze Voedselbank. De DE puntenactie van de LIONS
leverde weer veel pakken koffie op. Ook in 2021 had de Postcodeloterij met Albert Heyn weer een
actie met een cadeaukaart t.w.v. € 12,50. In ons “werkgebied” is geen vestiging van AH; door hieraan
nog meer aandacht te schenken in plaatselijke (dorps)kranten werden er dit jaar 587 van deze
kaarten bij onze Voedselbank ingeleverd, waardoor wij in staat waren een groot pakket lang
houdbare levensmiddelen op voorraad te houden. Wij zijn er erg blij mee! Ook een aantal
inzamelingsacties bij supermarkten leverde veel producten op. Het vormt al met al een welkome
aanvulling van houdbare producten in onze pakketten.

Ook in 2021 kwam diepgevroren vlees van supermarkten in Sneek. Ook bij andere plaatselijk
supermarkten in Workum, Stavoren en Balk halen we zelf producten. Brood krijgen we van bakker
Twijnstra uit Oudemirdum.
Van het regionale distributiecentrum in Drachten komen ook diepgevroren producten en daarnaast
ook veel “vers” voedsel; wel vaak met nog slechts een aantal dagen houdbaarheid en dit moet dus
z.s.m. worden uitgeleverd aan onze cliënten. De vrachtauto uit Drachten komt op onze uitgiftedag
(vrijdagmorgen) langs; daarna worden de pakketten gevuld en opgehaald door onze cliënten uit Balk
of zelfs door onze vrijwilligers gebracht naar cliënten die te ver weg wonen.

Het aantal vrijwilligers bij onze Voedselbank bleef met 32 vrijwilligers stabiel. Wel waren er enkele
wisselingen. De vrijwilligers werken in de volgende groepen: bestuur, helpers bij het inpakken en de
distributie, chauffeurs, screeners en voedselverwervers. Deze laatsten hebben contacten met onze
leveranciers, en regelen het opzetten van (inzamelings)acties. Het zijn allemaal mensen die zich
vrijwillig inzetten. Onze vrijwilligers krijgen alleen gemaakte onkosten vergoed.

Normaal houden we elk jaar met alle vrijwilligers een gezellige bijeenkomst, waarin we ook aandacht
geven aan bijvoorbeeld voedselveiligheid. Helaas kon dit ook in 2021 niet doorgaan. Deze
bijeenkomst staat nu gepland op 25 maart 2022. Een aantal vrijwilligers houdt de kennis over
voedselveiligheid op peil door middel van het volgen van een e-learning. De jaarlijkse controle door
Senz werd in 2021 zelfs 2x uitgevoerd; aan het begin en aan het eind van het jaar. Onze groenstatus
van het certificaat voedselveiligheid werd beide keren weer verlengd de cijfers 9.8 en 9.3. Het cijfer
9.3 proberen we in 2022 weer op te verhogen; er was kritiek op een vriezer en deze zal worden
vervangen. Dus weten we dat we op een veilige wijze met het voedsel omgaan. Daartoe wordt ook
een uitgebreide set aan controleformulieren bijgehouden.

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Zij vertegenwoordigt onze Stichting landelijk, provinciaal en
regionaal. Het bestuur heeft in verband met de coronamaatregelen 8 x vergaderd, waarvan 3x met
de vertegenwoordigers van de screeners.
Onze Stichting is lid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken en van de Stichting RDC
Voedselbanken Fryslân.

Financiën
Subsidies ontvingen we dit jaar de Gemeenten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.We ontvingen
diverse giften van kerken, andere organisaties en particulieren. Zonder deze financiële bijdragen
kunnen wij ons werk niet doen. Financieel zijn we gezond, maar hele grote investeringen kunnen we
ons niet veroorloven. We konden we onze cliënten in 2021 opnieuw met de decemberfeestdagen
weer een cadeaukaart van een plaatselijke supermarkt aanbieden. Dit werd zeer gewaardeerd.

Bedankt
We willen iedereen bedanken die het ons mogelijk maakt ons werk te doen; de supermarken,
scholen, kerken, diverse particulieren en de Gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Niet
te vergeten de eigenaar van “ons” pand waarmee we een gebruikersovereenkomst hebben gesloten.
Zonder deze bijdragen is het niet mogelijk. En natuurlijk dank aan al onze vrijwilligers voor hun inzet
en betrokkenheid bij onze Voedselbank.
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