Jaarverslag van de Stichting Voedselbank Schiedam 2017.
Met trots en dankbaarheid kijken we terug op een goed jaar.
Een jaar waarin we bijzondere dingen hebben kunnen realiseren.
We hopen dat al onze activiteiten ten goede zullen komen aan de mensen, die het
nodig hebben en er zelf even niet uitkomen en door onze hulp na een tijdje weer
zelfstandig verder kunnen.
Vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn goud waard!
Zonder vrijwilligers geen voedselbank!
Mede dankzij de inzet van hen zorgen we ervoor dat de cliënten wekelijks van een
aanvullend voedselpakket worden voorzien.
We hebben ongeveer 30 vrijwilligers. De meesten van hen zijn iedere donderdag weer
present. De chauffeur, die ’s-morgens de vrachtwagen ophaalt bij zorgcentrum
Frankenland en dan naar Rotterdam rijdt om bij het distributiecentrum de gevulde
kratten op te halen om ze bij de twee uitdeelpunten weer af te leveren. Daar staan de
vrijwilligers klaar, die de cliënten ontvangen, registreren en van een voedselpakket
voorzien.
Bij het uitdeelpunt in de Groenelaan kunnen de mensen ook een kopje koffie of thee
blijven drinken en een praatje maken. Daar zorgen dan de gastvrouwen weer voor.
En als alle pakketten weer uitgedeeld zijn, moet natuurlijk alles weer opgeruimd en
schoongemaakt worden.
Fijn dat er iedere week weer genoeg mensen zijn, die dat allemaal willen doen.
Helaas hebben we van twee trouwe vrijwilligers afscheid moeten nemen. Zij zijn
beiden in het jaar 2017 overleden. Een verlies wat een grote inpact heeft op het hele
team.
Voedselveiligheid.
Ook in het jaar 2017 is onze voedselbank weer gecontroleerd en hebben wij het
“Groencertificaat” voor de voedselveiligheid kunnen behouden.
Constant wordt er gewerkt om de veiligheid te kunnen waarborgen. De temperaturen
van de koel- en vriesproducten worden gemeten en geregistreerd. Ook wordt er
gekeken naar de houdbaarheidsdatum van de producten die worden uitgedeeld.
Daarnaast is de hygiëne van de vrijwilligers en de uitdeelruimtes een punt waar veel
aandacht voor is. Registratie van al deze handelingen is belangrijk om bij een controle
aan te kunnen tonen dat de pakketten vanuit schone ruimtes worden uitgedeeld. Dit
vergt veel van de vrijwilligers. Zij krijgen dan ook instructie en zijn verplicht hiervoor
een certificaat te behalen.
-1-

Uitdeelpunten.
In het verslagjaar hebben nogal wat veranderingen plaatsgevonden.
Bij het uitdeelpunt “De Ark” kwamen steeds minder mensen om een voedselpakket op
te halen.
Het bestuur heeft dan ook besloten om dit uitdeelpunt per 1 september te sluiten en
de cliënten door te verwijzen naar het “Dreesplein”, waar gelukkig ruimte was voor
meer cliënten.
Twee van de vier vrijwilligers, die hier werkzaam waren, zijn gestopt met het werken
voor de voedselbank. De andere twee komen eens in de maand naar het “Dreesplein”
om daar extra dingen uit te delen, die zij regelmatig ophalen bij supermarkten in de
buurt, o.a. bij Albert Heijn in de Hof van Spaland. Voor de cliënten een welkome
aanvulling en fijn dat dit op deze manier dan ook door kan gaan.
Op de “Baan” merkten we dat de ruimte te klein werd om de mensen op de juiste
manier te kunnen helpen. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere
mogelijkheden. Die hebben we gevonden in een pand aan de Groenelaan 127. Door
het aanbod van twee hypotheekgevers hebben we begin september dit pand kunnen
kopen.
Er moest veel gedaan worden om het pand geschikt te maken als uitdeelpunt, want
ook hier geldt natuurlijk dat het aan alle eisen voor de voedselveiligheid moet
voldoen. Er waren gelukkig veel helpende handen om dit voor elkaar te krijgen. Muren
werden schoongemaakt en geschilderd. De keuken is aangepast. En door een donatie
van het Fonds Schiedam/Vlaardingen hebben we dubbelglas kunnen laten plaatsen en
is de vloer ontdaan van scheuren en kieren, zodat hij helemaal glad is en goed
schoongemaakt kan worden. Voor de inrichting zijn andere fondsen en sponsoren
gevonden.
Een groot voordeel van dit pand is, dat we nu ook opslagruimte hebben met koel- en
vriesmogelijkheden. Dit biedt meer mogelijkheden voor de inzamelingsacties, die
regelmatig worden gehouden en waar u elders in dit verslag meer over zult lezen.
Wij zijn de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben dan ook zeer erkentelijk en
danken hen voor hun bijdragen en investeringen in dit pand.
Cliënten.
Het aantal cliënten schommelt altijd wel wat, maar was redelijk stabiel in 2017.
Gelukkig zijn er regelmatig mensen, die de voedselbank niet meer nodig hebben,
omdat zij werk vinden of uit de schulden zijn. Helaas geldt dit niet voor allemaal. In
principe wordt een wekelijks voedselpakket toegezegd voor maximaal drie jaar.
Omdat niet iedereen na drie jaar uit de problemen is, mogen we hier wat ruimhartig
mee omgaan en wordt indien nodig deze termijn verlengd.
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Het aanbod van voedsel is landelijk gezien ruim voldoende. Dat was voor het bestuur
van de Vereniging Voedselbanken Nederland dan ook de reden om te besluiten dat de
criteria voor het verkrijgen van een voedselpakket in 2018 weer verruimd kan worden,
zodat meer mensen aanspraak kunnen maken op voedselhulp.

Acties.
Het hele jaar door worden er door mensen, scholen, kerken en andere organisaties,
acties gevoerd om de cliënten van de voedselbank te helpen. Het lijkt wel of steeds
meer mensen zich bewust zijn van de noodzaak hiervoor.
Te veel acties om ze allemaal te noemen. Maar een aantal acties sprongen er wel uit
en willen we iets over vertellen.
- De ROPARUN.
Al vele jaren wordt dit sportieve evenement georganiseerd om kankeronderzoek
mogelijk te maken. Honderden teams lopen dan vanuit Parijs of Hamburg naar
Rotterdam, waar zij op 2e Pinksterdag aankomen. Vanuit de organisatie was gevraagd
of de voedselbank geïnteresseerd was in het eten dat de teams over hebben. Daar
hebben we positief op gereageerd en op 2e Pinksterdag hebben we bij Vijfsluizen,
waar de volgauto’s van de teams aankomen, gestaan met een vrachtwagen en het
overgebleven voedsel ingezameld. Het was mooi weer en de sfeer was goed. Veel
teams kwamen naar ons toe met enthousiaste verhalen en de restanten van de
proviand voor onderweg. Het resultaat aan het einde van de dag was geweldig. Weken
lang konden we extra spullen meegeven aan onze cliënten.
Ook aan het einde van het jaar zijn er altijd veel mensen, die aan de voedselbank
denken. B.v. bedrijven en verzorgingshuizen, die de overgebleven kerstpakketten
aanbieden. Samen 010 heeft in het kader van Sint voor een Kind alle kinderen een
cadeaubon van Intertoys gegeven met Sinterklaas.
- De Dans- en balletstudio Schiedam/Vlaardingen heeft in november kijklessen
gegeven en alle deelnemers gevraagd een houdbaar product mee te nemen
voor de voedselbank. Ook dit was een enorm succes met een grote hoeveelheid
producten, die we konden uitdelen. De opbrengst van een aantal voorstellingen
in het Wenneker pand was ook voor de voedselbank. Wij kregen een cheque
van € 1.200,-- mee. Fantastisch! We willen dan ook iedereen die op welke
manier dan ook actie heeft gevoerd voor de voedselbank, heel hartelijk
bedanken.
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Kerstdiner.
Dit jaarlijkse terugkerende evenement was ook dit jaar weer een groot succes.
Samen met Dock, Woonplus, de bewonersvereniging Nieuwland en vele vrijwilligers
hebben we voor onze cliënten weer een onvergetelijke avond verzorgd.

Financiën.
Voor het financiële jaarverslag en de toelichtingen daarop verwijzen wij u naar
de bijlage met het financiële overzicht.

Adopteer een krat.
In het grote Distributiecentrum van de Voedselbank in Rotterdam worden wekelijks
zo’n 2000 voedselpakketten gemaakt en voor 3000 personen aan bulk geleverd. Ook
de pakketten die in Schiedam worden uitgedeeld komen uit Rotterdam. Het is een
enorme organisatie om iedere week zoveel pakketten te maken. De producten
moeten, vaak gekoeld, worden opgehaald bij de leveranciers. Er moet voldoende, ook
gekoelde, opslagruimte zijn.
Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan, maar desondanks kost het veel geld om
wekelijks zoveel mensen van een voedselpakket te voorzien. Daarom moeten alle
voedselbanken in de regio mee betalen aan de kosten van het Distributiecentrum.
In Schiedam hebben we daarom een actie, waarbij we mensen vragen een krat te
sponseren. Onder het motto: Sponsor een krat. Gun een ander ook wat!
Dit kan door € 15,-- over te maken op bankrekening nummer:
NL16 INGB 0006 5082 38 t.n.v. St. Voedselbank Schiedam o.v.v. kratsponsering.

Uitdeelpunten.
De twee uitdeelpunten zijn in verschillende wijken in Schiedam, zodat cliënten min of
meer in hun eigen omgeving het voedselpakket kunnen ophalen.
1. Schiedam-Nieuwland. Op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur.
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 2, 3119 CW Schiedam.
Telefoon: 010-4738671.
2. Schiedam-Centrum/Zuid. Op donderdag van 12.30 tot 14.30 uur.
Groenelaan 127, 3114 CE Schiedam.
Telefoon tijdens de openingsuren 06-57347680.
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Bestuur.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen.
Voorzitter:
Marja Docter
Secretaris:
Tineke Bastiaans
Penningmeester:
Jaap Guijt
Daarnaast hebben we nog een aantal adviseurs en een notuliste.
Notuliste:
Yvonne Buitendijk
Adviseurs:
Freek Koelman
Lauke Bastiaans
Christine Pauw
Irish Agatz
Voor correspondentie met de Stichting verwijzen wij u naar ons email adres:
info@voedselbankschiedam.nl

Samenwerkingen.
We werken samen met meerdere organisaties o.a. met:
- Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.
- Voedselbank Rotterdam.
- Dock.
- Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam.
- Gemeente Schiedam.
- Wijk ondersteuning teams (WOT).
- Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta, afd. Schiedam.
- Stichting Net Niet Genoeg.
- Inloophuis De Wissel.
- Kledingbank Nieuwland.
- Albert Heijn Schiedam.
Wij hopen u met dit verslag de nodige informatie te hebben gegeven en mocht u de
voedselbank willen ondersteunen met een donatie, dan kan dat op bankrek. nummer:
NL16 INGB 0006 5082 38.
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