Nieuwsbrief 4e kwartaal 2017
Vanuit het bestuur
De eerste vergaderingen onder leiding van onze nieuwe voorzitter Willem Feenstra op zijn bedrijf
Heiwo zijn achter de rug. En Don kan gerust zijn: Ook onder zijn door hem aangedragen opvolger
verlopen de vergaderingen in een prettige, onbedwongen en constructieve sfeer. Daarnaast is hij al
tweemaal mee geweest naar het provinciaal overleg over het nieuw te vormen Fries Distributie
Centrum, een aantal malen op de vrijdagochtend in het magazijn geweest om sfeer te proeven en
heeft hij burgemeester van de Nadort samen met Annette vergezeld op zijn kennismakingsbezoek
aan onze voedselbank. De aanvankelijke afwijzing van ons subsidieverzoek heeft voor nogal wat
reuring gezorgd in de media. Uiteindelijk ging het niet zozeer om die vijfduizend euro maar meer om
het elkaar gunnen van het binnenhalen van deze motie. Gelukkig roerde de achterban van de
partijen die de VVA aanvankelijk niet steunden zich behoorlijk en toen de PvdA op 4 december het
nog eens probeerde kreeg het voorstel wel een duidelijke meerderheid. Mede naar aanleiding van
deze subsidie soap brachten de beide indieners samen met Weststellingwerf Natuurlijk op 1
december een werkbezoek aan onze Voedselbank. Ook het CDA en mogelijk de VVD hebben
aangegeven met een delegatie van ons in gesprek te willen gaan over hun zienswijze met betrekking
tot financiële steun in het kader van armoedebeleid. Uiteindelijk hebben we ook in 2018 het zelfde
bedrag te besteden voor het gezonder maken van de pakketten voor gezinnen met kinderen. En daar
zijn we heel blij mee. Daarnaast denken we dat de ontstane commotie en de media aandacht ervoor
gezorgd hebben dat de Voedselbank beter op het netvlies staat bij een aantal fractieleden, die ons
ook nog eens onterechte verwijten maakten over de aangedragen informatie en de wijze van het
indienen van ons subsidieverzoek. Ongetwijfeld hebben ook de aankomende verkiezingen een
belangrijke rol gespeeld in deze besluitvorming. Gezien het beleid in driekwart van de Friese
gemeenten had deze ook in Weststellingwerf in onze ogen unaniem moeten zijn kijkend naar ook de
buurgemeenten. Aan het College heeft het in onze ogen zeker niet gelegen, want burgemeester van
de Nadort zette terecht de voltallige raad voor de keuze: Slikken of stikken! Die zelfde burgervader
was twee weken later zeer onder de indruk van onze professionele organisatie en de grote mate van
betrokkenheid van onze vrijwilligers. We hebben zijn bezoek tijdens zijn 100 dagen kennismakingsronde erg gewaardeerd. Heel bijzonder, dat een burgemeester op deze wijze kennis wil nemen van
de diversiteit binnen de samenleving in zijn nieuwe gemeente. In de toewijzingsbrief geeft het
College aan dat ze ook meer met ons in gesprek willen over waardoor mensen bij ons terecht
komen en hoe ze dan, maar nog liever eerder, geholpen kunnen worden. In onze ogen een prima
voorwaarde waar we zeker voor open staan. Mede door deze discussie kregen we een tip van
energiemaatschappij Vermilion dat we ook aanmerking komen voor een bijdrage vanuit hun
omgevingsfonds dat is ingesteld in gebieden waar men opsporing doet naar gas.

Hoewel er maatschappelijk gezien hier en daar nogal wat weerstand is tegen deze proefboringen en
gaswinning hebben we besloten wel een aanvraag in te dienen, omdat de overheid vergunning heeft
verleend aan deze maatschappij en onze gezinnen niet de dupe mogen worden van deze
maatschappelijke discussie.
Hoewel we momenteel nog gebruik mogen maken van de bestelbus van Koninklijke Utermöhlen op
de donderdagmiddag voor het halen van extra voorraden uit Drachten gaan we op zoek naar een
andere oplossing, die mogelijk gevonden kan worden binnen het bedrijf van onze nieuwe voorzitter.
Inmiddels zijn Don en Renate verhuisd naar hun appartement in Nijmegen en zijn nog slechts enkele
dagen in de week op hun bedrijf in Wolvega aanwezig. Hopelijk kunnen ze op korte termijn hun
bedrijf overdragen aan een nieuwe eigenaar en na een werkzaam leven eindelijk gaan genieten van
een welverdiend pensioen.

Vanuit de SSVF en VBN
Een aantal werkgroepen gaat verder met het in kaart brengen van de piketpaaltjes die geslagen
moeten worden om te komen tot een eigen Fries Distributie Centrum (FDC). Zo moet er overleg
komen met de leveranciers hoe vaak en waar zij hun goederen willen afleveren als de drie
noordelijke provincies allen hun eigen DC hebben. Wat betekent dat voor de logistiek, de koel- en
vriescapaciteit ook al streeft men naar : First in, first out? Liefst de zelfde of de volgende dag. Hoe
komt het met het vrijwilligersbestand? Moet er een beroep gedaan worden op de lokale
voedselbanken? Welk bestuursmodel kiezen we? En wat zijn straks de financiële gevolgen? Wordt
alles echt veel goedkoper door een bijdrage vanuit VBN aan elk DC? Op 1 februari wordt in Burgum
de stand van zaken besproken. We hopen dan dat we met elkaar echt stappen kunnen zetten, omdat
we in de loop der jaren veel ervaring hebben opgedaan met ons eigen SSVF depot in Drachten. Laat
de drie overige Friese voedselbanken gewoon aanhaken. Een gevoelig knelpunt is ook nog de positie
van VB Smallingerland dat de huidige SSVF afdracht veel te hoog vindt en haar lidmaatschap in
principe heeft opgezegd. Alle SSVF leden hebben er bij hen op aan gedrongen zich nu in deze fase
solidair te verklaren met de overige leden en bij VBN voor steun aan te kloppen als de financiële
problemen voor hen onoplosbaar. Bij de vorming van een eigen FDC worden er immers nieuwe
afspraken gemaakt over de hoogte van de afdracht per voedselbank. De Algemene Vergadering van
VBN heeft in december besloten de criteria te verruimen, zodat er meer mensen toegelaten kunnen
worden tot de VB. Ook al, omdat overal het aantal gebruikers daalt en de voedselverwerving
toeneemt. VBN zal gevraagd worden meer oog te hebben voor de kleine voedselbanken in het
noorden. Beleid, denken en regelgeving worden steeds vaker afgestemd op grote voedselbanken.
Laten we oppassen dat de toenemende regelgeving het plezier van de vrijwilliger of bestuurder
niet vergalt. We blijven een vrijwilligersorganisatie!

Vanaf de werkvloer
Het laatste kwartaal kenmerkt zich elk jaar weer door een grotere vrijgevigheid in geld en natura.
Ook dit jaar was de Dankdag voor Arbeid en Gewas binnen tal van kerken goed voor vele kratten
met houdbare levensmiddelen. Dit gevoegd bij de ruim 40 kratten ingezameld bij Jumbo de Jong in
Noordwolde maakten dat de schappen weer aardig gevuld raakten. Daarnaast heeft PKN gemeente
Wolvega besloten een proef te houden met het inzamelen van een product van de maand. In
december is dat koffie. Hopelijk slaat ook deze actie aan.
Daarnaast werd er weer fruit binnen gebracht door o.a. dhr. Helder en tuindersvereniging De
Scheene, 1000 kg aardappelen van aannemer van der Walle, kerstbroden van de Muziekzolder,
kerstpakketten voor Noordwolde van PKN gemeente Lindestreek , diverse uitnodigingen voor een
gratis kerstmaaltijd, diervoer van Dierenartsencentrum in Noordwolde en Pets Place alsmede
individueel geschonken kerstpakketten. Al deze gaven en de extra hoeveelheden groente en fruit
van de firma Smeding wat uit Drachten gehaald mochten worden maakten dat we in de afgelopen
weken in onze ogen prima gevulde pakketten konden uitdelen. En dat maakt het op de werkvloer
allemaal wel een stukje plezieriger. Mede daardoor kon de rem een beetje op de bijkoop, omdat we
ondanks de 5000 euro van de gemeente fors over ons eigen budget van bijkoop heen zijn gegaan.
Niet erg voor een jaar, maar dat kan niet elk jaar gezien de huidige donaties en onze reserves. Een
zekere liquiditeit is gewoon noodzakelijk om tegenvallers in b.v. koel- en vriesapparatuur te kunnen
opvangen.

Vanuit de screening
Het aantal gezinnen blijft tussen de 70 en 80 hangen. Aan het eind van het 4e kwartaal bedroeg de
uitgifte: 44 pakketten in Wolvega en 33 pakketten in Noordwolde. Begin januari gaan we bekijken
wat de verruiming van de criteria voor ons betekent. Gezien het beleid wat nu gevoerd wordt denken
we dat een forse uitbreiding wel mee zal vallen. De screeners hebben een aantal zaken die zij
tegenkomen ook besproken tijdens de werklunch met de SDW. En ook het feit dat de gemeente en
de gebiedsteamwerkers graag zien dat wij onze problematiek en ervaringen met hen delen is alleen
maar positief te noemen. Wij signaleren maar kunnen bepaalde regelingen niet veranderen of
oplossingen aandragen. Dat is echt weg gelegd voor de politiek en de professionals.

PR en vrijwilligers
Met name onze mensen op de werkvloer hebben een drukke periode achter de rug door een extra
kerstuitgifte en de extra werkzaamheden op de donderdagmiddag als wij extra voorraden uit
Drachten halen. Daardoor hadden we in december wel drie uitgiften achter elkaar.

Daarnaast is er regelmatig een forse partij diepvriesproducten, die gestickerd moet worden. Met de
nodige extra inzet hebben we deze klus echter weten te klaren en ongetwijfeld zal het eerste
kwartaal van 2018 wat rustiger worden. Ook dan zijn de uitgiften in de even weken. Omdat er op de
woensdag- en vrijdagochtend nooit veel tijd is om tijdens de koffie uitgebreid met elkaar te praten is
besloten om een koffie-uurtje in te stellen op een woensdag in een oneven week. In het eerste
kwartaal is gekozen voor woensdag 17 januari van 10.00-11.30 uur in het zaaltje van World Servants.
We hopen dat veel vrijwilligers op deze ochtend zullen aanschuiven. Daarnaast wensen we Ineke
veel sterkte met het overlijden van haar enige en jongere zus op eerste Kerstdag. Ook Thea wensen
we een voorspoedig herstel toe nu ze vlak voor de laatste uitgifte door gezondheidsproblemen
onverwacht moest afhaken. Daarnaast hebben Diny en Jan helaas aangegeven dat zij een punt gaan
zetten achter hun werkzaamheden in Noordwolde voor de voedselbank. We willen hen alvast dank
zeggen voor hun inzet in de afgelopen jaren en komen daar op een ander moment zeker nog nader
op terug. Mogelijk kunnen we op korte termijn ook beschikken over een paar extra chauffeurs die op
de donderdagmiddag 1x per twee weken de extra voorraden fruit en groente uit Drachten gaan
halen.
Financiële zaken
Dat we 2017 gaan afsluiten met een fors nadelig saldo wisten we al geruime tijd door een grotere
bijkoop. Dat had ook te maken met de reserves die wel wat kleiner konden. We zijn nu echter op een
punt beland dat meer uitgeven dan binnen komt niet wenselijk is: De tering naar de nering! Daarom
zijn we ook reuze blij met de nieuwe bijdrage van de gemeente en de min of meer toegezegde
donatie van Vermilion in 2018. Tevens ontvingen we op de valreep van 2017 nog een forse donatie
van de Samen Op Weg kerk Scherpenzeel/Munnekeburen.

Allen veel leesplezier toegewenst. Opmerkingen? Kanttekeningen? Ik hoor ze graag.
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