Terugblik 2020
Algemeen
Toen in 2020 de Coronacrisis uitbrak, sloeg deze in Nederland na het voorjaar ook in deze
streek steeds meer toe. Dit betekende voor enkele oudere vrijwilligers dat zij tijdelijk stopten
met hun werk. Met elkaar konden alle uit te voeren taken toch steeds worden verricht zodat
deze Voedselbank “gewoon” kon doorwerken in tegenstelling tot sommige andere, die
noodgedwongen moesten stoppen door te weinig resterende vrijwilligers.
Onze cliëntengezinnen hebben wij de hele Coronacrisis door van hun broodnodige
voedselpakketten kunnen voorzien en daar zijn wij best trots op. We moesten het onder
zware omstandigheden zien vol te houden en dat is gelukt.
Als bestuur kregen we het in april ook voor onze kiezen toen de voorzitter en 2 andere
bestuursleden er vrij plotseling mee stopten. Er waren al langer onderlinge aanvaringen
binnen het bestuur geweest, die toen tot een uitbarsting kwamen. Gelukkig vonden we al
snel een nieuwe voorzitter van buiten de Voedselbank die vele vaardigheden meebracht die
hem geschikt maakten voor dit werk. Niet in het minst een goed netwerk als ex-wethouder in
meerdere gemeenten. Ook onze P&O-medewerkster was bereid en voldoende
gekwalificeerd om tot het bestuur toe te treden. Omdat we gelukkig al langere tijd als bestuur
boventallig waren, bleken we nu met 7 bestuursleden weer helemaal compleet.
Wat de voedselveiligheid betreft, die in eerdere terugblikken steeds aan het begin werd
vermeld, die was begin 2020 begonnen én eind 2020 geëindigd met een nieuw
veiligheidscertificaat dat ook weer in één keer met 100 punten werd behaald. In zo’n moeilijk
jaar als 2020 is dat een extra compliment waard!

Vrijwilligers
Eind 2020 is het aantal teruggelopen naar 143, nog steeds ruim voldoende om ons werk te
kunnen doen. Het vertrek van totaal 33 vrijwilligers en de komst van 17 nieuwe vrijwilligers
was ook in 2020 om diverse redenen: deels door dubbele functies en door eigen vrijwilligers
ingevulde vacatures. Dit omdat de 1,5 meter afstand geen inwerken van nieuwe mensen
toestond. Verder de voorkomende redenen als een betaalde baan, ziekte, en helaas
overlijden.

Cliënten
Hoewel bij veel Voedselbanken in den lande in 2020 het aantal cliënten sterk is gestegen
door de crisis, was daar bij onze Voedselbank pas sprake van tegen het einde van het jaar,
wanneer er gewoonlijk altijd wel een lichte stijging is. Na een daling tot 345 in september
steeg het aantal in december tot 389. Met Corona heeft deze stijging eigenlijk nog niets van
doen.
Van de door ons geopende mogelijkheid voor
crisisslachtoffers als ZZP-ers, werknemers of kleine ondernemers is nauwelijks gebruik
gemaakt al kan er in 2021 alsnog een golf aan aanvragen komen.

Voedsel

We stellen vast dat net als in het hele land er van voedselbedrijven minder voedsel
binnenkomt:
men gaat “zuiniger”om met het voedsel o.a. door het tegen sterk
gereduceerde prijs in de winkel aan te bieden en dat is voedsel dat dan niet bij de
Voedselbank terecht komt.
Toch kwam er via regionale en ook
landelijke acties vanuit bedrijfsleven, kerken en scholen weer extra voedsel binnen zodat we
er per saldo niet op achteruit zijn gegaan. Onze voorraden zijn weer fors aangevuld eind
2020.

Financiën
Omdat alle 5 gemeenten (Aalten, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk )
de toegezegde subsidies ook hebben uitbetaald is de helft van onze kosten gedekt.
De andere helft is ook dit jaar door vele grote en kleinere giften van bedrijven, kerken,
scholen en particulieren toch weer helemaal binnengekomen en daar prijzen wij ons gelukkig
mee.
Heel veel dank aan al die zeer vele gulle gevers!

