Jaarverslag over 2018.

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen
De Voedselbank Achtkarspelen heeft zich in 2018 opnieuw ingezet voor de burgers in Achtkarspelen
die ondersteuning nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook dit jaar werd
de organisatie helemaal gerund door volledig onbezoldigde vrijwilligers. Ongeveer 45 mensen,
allemaal afkomstig uit het werkgebied van de Voedselbank hebben zich er dit jaar voor ingezet als
bestuurslid, screener, coördinator, voedselverwerver of voedseluitdeler. Samen hebben zij ervoor
gezorgd dat er iedere week weer voldoende voedselpakketten zijn samengesteld.
Het bestuur bestaande uit 4 personen, heeft leiding gegeven aan een 6 tal screeners en 3
coördinatoren. De bestuursleden hadden ieder hun aandachtsgebied zoals: Verwerven en indelen
van vrijwilligers, aansturing van screeners, de kwaliteitsbewaking, voedselverwerving, landelijk en
provinciaal overleg en uiteraard de financiën. Aan het einde van het jaar heeft Jan Lammers na 10
jaar afscheid genomen van het bestuur. Jappie Dijkstra is toegetreden en zorgt nu voor de fondsenvoedselverwerving.
De hedendaagse kwaliteitseisen vragen veel aandacht maar dat dit goed was geregeld mag blijken uit
het feit dat we ons certificaat zonder moeite mochten behouden na één onaangekondigde audit.
Door lokale initiatieven van scholen, kerken andere personen werd het nodige aan voedsel geleverd.
Ondanks bestuurlijke wijzigingen in het distributiecentrum Drachten, waar een nieuw regionaal
distributiecentrum voor heel Friesland van start ging kon de levering van voedsel doorgang vinden.
De jaarlijkse actie van de Lions zorgde ook dit jaar weer voor de levering van koffie. Daarnaast werd
aan iedere client aan het einde van het jaar een banketstaaf en een rollade ter beschikking gesteld.
Door een subsidie van de gemeente en door giften van zowel particulieren, bedrijven en kerken en
scholen was het mogelijk om zonder financiële zorgen 2018 positief af te sluiten.
Door de economische opleving daalde het aantal cliënten van 70 naar 40. Over het hele jaar
genomen zijn er 98 huishoudens ondersteund. Er zijn ca. 1500 voedselpakketten samengesteld. De
pakketten varieerden qua samenstelling en waren afhankelijk van de gezinssamenstelling. Door het
gevarieerde aanbod kon de samenstelling voldoen aan de wens om zoveel mogelijk producten uit de
schijf van 5 te leveren.
Kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar ontvingen van de St. Jarige Job een verjaardagpakket.
Onze voedselbank zorgde voor aanmelding en distributie. Naast deze aandacht voor de jeugd door
deze stichting was het ook mogelijk om gebruik te maken van de ‘Kledingbank Achtkarspelen’ in
Surhuisterveen en van Speelgoedbank ‘Op Stelten’ uit Buitenpost.
2018 is voor de Voedselbank een redelijk rustig jaar geweest met voldoende aanbod van vers voedsel
en voldoende vrijwilligers voor het contact met de cliënten. We waren wel geschokt door het
overlijden van een van de screeners van het eerste uur. Gelukkig konden we vrij snel een nieuwe
screener aantrekken. Later in het jaar namen afscheid van een andere screener die we met de
voedselbank van Kollummerland deelden. Ook hiervoor werd vrij snel een vervanger gevonden.
Het laatste te vermelden feit is dat de website volledig is vernieuwd door een van onze vrijwilligers.
Hier vindt u weer de nodige actuele informatie.
Gezien de opgebouwde contacten met diverse maatschappelijke organisaties, lokale winkels en de
lokale overheid ligt er een goede basis om in 2019 onze diensten te kunnen leveren. We bedanken
ieder die in 2018 ons heeft gesteund.
Sytze van der Velde
Voorzitter.

