Terugblik 2019
Start
Het wordt bijna gewoon: ook eind 2018 heeft de voedselveiligheidsinspectie ons weer
een veiligheidscertificaat opgeleverd dat we in één keer met 100 punten hebben behaald.
Daar houdt het goede nieuws ook al op want 2019 start met een conflict tussen Voedselbank OostAchterhoek en de gemeente Oude-IJsselstreek. Hier leveren wij een toenemend aantal pakketten
aan daar woonachtige cliënten-gezinnen . Pakketten waarvoor de gemeente geen subsidiëring meer
wil geven. Enerzijds omdat zij (bij monde van de wethouder) haar oor te luisteren legt bij ontevreden
voedselbankcliënten in Oude IJsselstreek die de wethouder in een comité adviseren. Anderzijds
omdat men het sociaal domein geheel anders wil opzetten en daarbij de Voedselbank overbodig
acht. Het conflict loopt zo hoog op dat de Voedselbank zich genoodzaakt voelt aan te kondigen dat
zij met de verstrekking van pakketten in Oude IJsselstreek moet stoppen omdat anders de andere
gemeenten de pakketten in Oude IJsselstreek mee-financieren en dat zullen zij niet waarderen
(waarmee mogelijk alle subsidiëring in gevaar komt!). Wij voelen ons ook slecht behandeld door het
gemeentebestuur (brief van de burgemeester) van Oude IJsselstreek en laten dat ook schriftelijk weten.
Het conflict komt in de regionale pers terecht en de gemeenteraad wordt benaderd door het
bestuur van de Voedselbank. Zij stellen zich in meerderheid achter de Voedselbank op, gelukkig,
en een delegatie uit de raad brengt in maart een bezoek aan de Voedselbank om te overleggen.
Zelfs de wethouder moet uiteindelijk erkennen dat de Voedselbank ook in Oude IJsselstreek nog steeds
nodig is. Er komt regulier overleg tussen gemeente-ambtenaren en het bestuur van de Voedselbank en de
subsidiëring wordt met terugwerkende kracht hervat. De hogere ambtenaar die geen gebruik meer van
de Voedselbank wilde maken, is herplaatst binnen de gemeente. De pakketten zijn (ondanks de door ons
betreurde, maar gelukkig weer gesuste verontrusting onder de cliënten) nooit in gevaar geweest.

Vrijwilligers
Eind 2019 hebben we 154 vrijwilligers . In 2019 zijn er maar liefst 31 vrijwilligers bij gekomen (en 20 zijn
vertrokken om uiteenlopende redenen zoals een nieuwe baan, ziekte en helaas soms door overlijden In
Lichtenvoorde werken 91 van hen en bij de 12 uitgiftepunten 63. De hele week door zijn vrijwilligers m.n. in
Lichtenvoorde aan de slag, op kantoor of in de hal. De meesten werken op vrijdag, dan zijn vele tientallen
vrijwilligers aan het werk in de hal, op kantoor, in de kantine, als chauffeur en bijrijder op een bus of bij
de uitgiftepunten. Ondanks dit grote aantal medewerkers voor een 100% vrijwilligers-organisatie, loopt
het werk gesmeerd zowel in de hoofdvestiging in Lichtenvoorde als bij de uitgiftepunten omdat alles goed
georganiseerd is en men in vaste ploegen werkt.

Cliënten
In het jaar 2019 is een geleidelijke doorgaande daling in het aantal cliënten te zien: van 387 eind januari
naar 357 eind december. Er zijn 59 cliënten in 2019 uitgeschreven hetzij omdat zij het pakket niet meer
nodig hadden dan wel dit niet hebben verlengd.
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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) en een extra vergadering . Ook is met de Hulpverleners die onze cliënten bijstaan
vergaderd en met de coördinatoren van alle uitgiftepunten en tenslotte met een afvaardiging van de
gemeenteraad van Oude IJsselstreek.

Voedsel
Ook in 2019 heeft het ons en daarmee onze cliënten, aan gratis verkregen voedsel niet ontbroken.
Zowel van landelijke grote distributiecentra van supermarktketens via het distributiecentrum te Arnhem
als nog veel meer van regionale supermarkten, bakkers, groenten- en fruittelers en vleesbedrijven.
Ook zijn onze voorraden lang houdbaar voedsel op de bovenverdieping opnieuw aangevuld, ook door
gehouden acties van organisaties als kerken, scholen en verenigingen. Ook wordt er lang houdbaar
voedsel meegenomen voor ons bij een rondleiding van een delegatie van een organisatie dan wel bij een
plaatselijke powerpointpresentatie. Als de wekelijkse aanvoer tekortschiet dan kan er van boven worden
aangevuld en dat gebeurt ook regelmatig.

Financiën
Waar het er in 2019 eerst op leek dat we het zonder subsidie van gemeente Oude IJsselstreek zouden
moeten stellen is de gemeente tot het inzicht gekomen dat de pakketten van de Voedselbank OostAchterhoek nog steeds onmisbaar zijn en is met terugwerkende kracht de subsidie weer verstrekt. Ook
kleine sponsors (donateurs of Vrienden van de Voedselbank) en grote sponsors laten zich niet kennen
en schenken ons kleine en soms heel grote bedragen, zonder welke wij het echt niet redden. Een
Voedselbank als de onze die, zonder dat er maar één vrijwilliger een cent verdient, toch jaarlijks zeker
€ 90.000,- nodig heeft om te kunnen functioneren (hiervan de helft voor gebouw en energiekosten!) moet
die € 45.000,- elk jaar weer zien op te hoesten, ook al wordt de andere helft dan via subsidies betaald
door de 5 gemeenten waarin wij werkzaam zijn: Aalten, Berkelland, Oost-Gelre Oude IJsselstreek en
Winterswijk.
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