Jaarverslag over 2019.

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen
Met dezelfde inzet als voorgaande jaren zijn cliënten met een smalle beurs in 2019 door de
Voedselbank Achtkarspelen geholpen. De vrijwilligers die de pakketten klaar maken hebben er
opnieuw voor gezorgd dat er wekelijks pakketten klaar stonden voor deze groep mensen.
Door de inzet van onze vrijwilligers, de lokale supermarkten en lokale bakkers was het mogelijk om
gevarieerde pakketten samen te stellen. Naast de lokale voedselstromen was er dit jaar een redelijk
aanbod vanuit de landelijke voedselstromen. Dit betreft voedsel wat anders zou worden vernietigd.
Clienten
In het afgelopen jaar hebben zich 63 cliënten aangemeld met het verzoek om hen te ondersteunen.
Door het gesprek met deze mensen aan te gaan hebben we uiteindelijk 50 cliënten toegang gegeven
tot de voedselbank. Niet alleen komen er mensen bij, maar er zijn ook cliënten die vertrekken. Om
diverse redenen zijn 29 gezinnen in het afgelopen jaar gestopt. Sommigen stoppen vrijwillig, maar er
zijn ook die door wijziging in inkomen boven de norm uitkomen.
Daardoor varieert het totaal aantal cliënten in de loop van het jaar. De verschillen in de gezinsgrootte
zijn dit jaar vrij constant gebleven. Gemiddeld genomen worden er iedere week ongeveer 20 tot 25
pakketten verstrekt, waarbij de ene week alleenstaanden en grote gezinnen worden geholpen en de
andere week de gemiddelde gezinnen. Het totaal aantal geholpen adressen bedroeg 65.
Kinderen
Kinderen krijgen van ons extra aandacht. Voor hen worden er door de Stichting Jarige Job
verjaardagspakketten geleverd. 85 kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 18 jaar zijn door ons
aangemeld.
Certificering
Voedselveiligheid vinden wij erg belangrijk. In 2019 is ons certificaat opnieuw verlengd ook nu weer
na een onaangekondigde audit.
Acties en subsidies
De jaarlijkse actie van de Lions zorgde ook dit jaar weer voor de levering van koffie. En bijzonder was
het dat we door Appie Wijma uit Opende rijkelijk werden voorzien van verse groenten.
Door een subsidie van de gemeente en door giften van particulieren, bedrijven, kerken en scholen
was het mogelijk om zonder financiële zorgen 2019 positief af te sluiten. Het opzetten van een ‘club
van 100’ bestaande uit bedrijven en winkeliers heeft dit jaar bijgedragen aan een structurele
geldstroom.
Bestuur
Het bestuur bestaande uit 4 personen, heeft leiding gegeven aan een 4 tal screeners en 3
coördinatoren. In de loop van het jaar hebben we afscheid genomen van onze vorige
penningmeester en zijn taak is overgenomen door Tjeerd Dijkema.
Tenslotte
Gezien de opgebouwde contacten met diverse maatschappelijke organisaties en kerken, lokale
winkels en de lokale overheid lag er een goede basis om in 2019 onze diensten te kunnen leveren.
We bedanken ieder die in 2019 ons weer heeft gesteund.
Sytze van der Velde
Voorzitter.

