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Start
We beginnen ook dit jaar met een goed bericht: de jaarlijkse strenge controle heeft wéér honderd
punten opgeleverd én een voedselveiligheidscertificaat zodat we opnieuw tot de groeiende groep groene
Voedselbanken in Nederland behoren.

Vrijwilligers
Van tijd tot tijd vinden vrijwilligers die nog moeten solliciteren, een betaalde baan. Heel fijn voor hen
maar minder prettig voor ons omdat je dan een doorgaans goed ingewerkte vrijwilliger moet vervangen.
Gelukkig lukt het ook in 2018 nog om hen op korte termijn te vervangen en meestal ook de opvolger al
ingewerkt te hebben voordat de vrijwilliger definitief vertrekt. Daardoor kan het werk zonder hapering
doorgaan. In totaal hebben we eind 2018 145 vrijwilligers, dus het aantal is vrijwel gelijk gebleven. Een
83 van hen werkt in de hoofdvestiging in Lichtenvoorde, de anderen werken in de 12 uitgiftepunten.
Ondanks dit grote aantal medewerkers voor een 100% vrijwilligersorganisatie, loopt het werk gesmeerd
zowel in de hoofdvestiging in Lichtenvoorde als bij de uitgiftepunten. Ook zijn er inmiddels weer reserves
beschikbaar al hebben we niet zo'n grote lijst als in het verleden.

Cliënten
In het jaar 2018 is een gestage stijging in het aantal cliënten te zien. Dat zal in de eerste maanden misschien
ook te maken hebben met de door onze landelijke vereniging VBN opnieuw verhoogde toelatingscriteria (het
over te houden leefgeld per maand, na aftrek van vaste lasten en schuldenaflossing). Voor 2018 is dat
€215,- voor een alleenstaande, waar voor elk volgend gezinslid nog € 85,- bij komt. Maar deze stijging bleef
in 2018 doorlopen zodat we aan het eind van het jaar de grens naar 400 cliëntengezinnen - na jaren opnieuw aantikten en zelfs even overschreden. Omdat bij een groei vér over 400 er logistieke problemen
gaan optreden (omdat we al het vele voedsel ook nog naar de cliënten moeten kunnen vervoeren) zijn we op
zo'n moment wel extra alert.

Bestuur
Het hele jaar hebben we met een compleet bestuur van 7 personen kunnen werken. In totaal heeft
het bestuur 11 keer vergaderd plus een brainstorm-vergadering (over de nabije toekomst). Verder
werd een overlegvergadering met alle coördinatoren in en om de hal in Lichtenvoorde (de zogeheten
kadervergadering) gehouden en één met alle coördinatoren van de uitgiftepunten. Extern komt daar dan
nog het overleg met alle hulpverleners van onze cliënten bij.

Voedsel
In 2018 zijn er weer enkele voedselleveranciers bij gekomen, m.n. supermarkten. Ook zijn onze voorraden
lang houdbaar voedsel op de bovenverdieping (DKW = droge kruidenierswaren, blik- en pot-voedsel,
etc.) verder aangevuld, ook door gehouden acties van scholen, kerken en andere organisaties. Als de
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wekelijkse aanvoer tekortschiet dan kan er van boven worden
aangevuld.

Financiën
De subsidies van de gemeenten zijn in 2018 weer uitbetaald, waarbij één gemeente, Oude IJsselstreek,
het liet afweten. De subsidie hebben ze niet uitbetaald omdat ze willen dat wij aan hun minimanna-winkel
meewerken. Wij kunnen alleen meewerken aan een winkelconcept voor de armen als ons gratis verkregen
voedsel daar ook gratis wordt verstrekt. Omdat de minimanna-markt, zoals de winkel heet, het voedsel
aan de armen verkóópt ipv weggeeft kunnen wij daar niet aan meewerken. Ook al hanteert men lage
prijzen, ook dan niet. Over 2018 komen we dus het subsidiebedrag van € 12.000,- voor 4800 geleverde
pakketten tekort. Omdat de andere gemeenten wél betaald hebben en wij verder ook de nodige
sponsorbedragen, donaties en gelden van acties hebben ontvangen kunnen wij ook in 2019 wel verder
met deze Voedselbank. Toch profiteert Oude IJsselstreek dan ten onrechte van het door anderen
opgebrachte geld! Dat is niet eerlijk. Hopelijk komt de gemeente Oude IJsselstreek alsnog over de brug.
We zullen zien.
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