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Voedselbank Gooi en Omstreken teert in op reserves – Maatregelen genomen:

“We zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet”
In 2016 bestond de Voedselbank
Gooi en Omstreken 10 jaar. Een feit
dat de organisatie met gepaste terughoudendheid heeft gevierd.
“Dat er een Voedselbank nodig is
vinden velen ongewenst, maar nu hij
er toch is mogen we best trots zijn
op het feit dat we deze klus in die
tien jaar, met louter vrijwilligers, geklaard hebben”, laat voorzitter Lex
Abels in het voorwoord van het jaarverslag 2016 weten. “Na een aantal
jaren van groei is er eindelijk een
stabilisering gekomen in het aantal
cliënten. Toch blijven we alert op de
ontwikkelingen: een daling van het
aantal cliënten kan soms ook wijzen
op het minder goed toegankelijk zijn
van onze Voedselbank. Daarnaast
zijn de Voedselbanken in Nederland
bezig met een professionaliseringsslag. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan eisen in verband met de
voedselveiligheid in de keten. Het
positieve resultaat daarvan is dat er
steeds meer kwalitatief goede verse
vriesproducten beschikbaar komen
voor verstrekking aan onze cliënten”.
Overigens leidt professionalisering wel
weer tot hogere kosten op logistiek gebied, zoals opslag en transport. In het
afgelopen jaar zijn veel maatregelen
genomen die moeten leiden tot deze
grotere efficiency van de Voedselbank,
met name op het gebied van automatisering in verband met de invoering
van betere systemen en hulpmiddelen. Ondanks hogere inkomsten van
sponsors bracht dit een zodanige kostenstijging met zich mee, dat ingeteerd
moest worden op de reserves. Er zijn
maatregelen genomen om de reserves weer op peil te brengen. Ook op
organisatorisch gebied zijn maatregelen genomen die samenhangen met de
gewenste hogere graad van professionalisering. Daarnaast werd de organisatie geconfronteerd met het vertrek
van de Algemeen Coördinatoren.
“Dit alles betekent dat met name op
leidinggevend niveau versterking van
onze vrijwilligersorganisatie nodig is.
Maar juist in die categorie is het voor
een vrijwilligersorganisatie als de onze,
die niet werkt met betaalde krachten,
lastiger in te vullen. Gezien de maatregelen die we genomen hebben, zien
we de toekomst met vertrouwen tegemoet”, aldus de voorzitter.
Daling cliënten
Tussen juni 2006 en eind december
2016 werden 3.187 cliënten verwezen
naar de Voedselbank. In 2016 zag de
Voedselbank in totaal 928 cliënten gedurende de loop van het jaar (het aantal cliënten daalde van 993 naar 928,
een daling van 6%). Er was een lichte
groei te constateren van het aantal cliënten dat een langere periode gebruik
maakte van een voedselpakket. Van
ongeveer de helft van de cliënten is
bekend op welk inkomensniveau men
zich bevindt. Bijna de helft van deze
groep heeft een inkomen onder het bijstandsniveau.
Huishoudens
Het aandeel echtparen nam af met 7%,
de groep alleenstaande mannen nam
toe met 5% en het aandeel huishoudens met kinderen tot 18 jaar (41%) ligt
rond het gemiddelde van de periode

2006-2016. Het totaal aantal kinderen
binnen deze huishoudens daalde met
30% van 445 naar 310.
De standaardperiode waarin een cliënt een voedselpakket ontvangt is drie
maanden. Verlenging is mogelijk als de
cliënt nog aan de criteria voldoet en zelf
moeite doet om zijn of haar situatie te
verbeteren. Steeds meer cliënten hebben voor langere tijd ondersteuning
van de Voedselbank nodig. In principe krijgen cliënten een pakket voor
maximaal drie jaar. In het verslagjaar
werden in totaal 19.723 pakketten verstrekt. Per einde van het jaar bedroeg
het aantal cliënten dat een pakket ontving 417 (2015: 483).
Laagdrempelig
Diverse instanties verwijzen mensen
door naar de Voedselbank, o.a. het
WMO-loket, het maatschappelijk werk,
bewindvoerders, de Kredietbank, Intakeloketten, de GGD, het Leger des
Heils en Vluchtelingenwerk. Het aantal
cliënten dat rechtstreeks contact met
de Voedselbank opneemt is gedaald.
Wel doet de Voedselbank er alles aan
om te zorgen dat cliënten laagdrempelig kunnen instromen. Er is een ambulant intaketeam in Hilversum, Huizen
en Weesp die een eerste gesprek met
potentiële cliënten kunnen voeren. De
afdeling draait inmiddels proef met
de nieuwe cliëntendatabank Voedselbank.nu.
76.000 producten
De afdeling Acquisitie onderhoudt het
contact met diverse bedrijven in deze
regio die levensmiddelen leveren om
uit te delen aan de cliënten. Daarnaast
worden er acties gehouden bij scholen,
winkels en door kerken om zo de nodige, met name houdbare producten,
voor de pakketten aan te vullen. Dit
jaar kreeg de Voedselbank via acht
scholen meer dan 10.000 producten
binnen, via 46 kerken bijna 30.000 producten en via 16 winkelacties ontving
de organisatie bijna 28.000 producten.
Ook werd een groot aantal kerstpakketten ontvangen met meer dan 8.000
producten. In totaal ongeveer 76.000
veelal houdbare producten zoals rijst,
pasta, soep, koffie, thee, etc.
Dankzij de PR-commissie wordt de
Voedselbank op diverse manieren onder de aandacht gebracht, o.a. door
een website, krantenartikelen en de
Voedselkrant.
Professionalisering
Ongeveer 200 vrijwilligers van de Voedselbank zorgen dat alle zaken goed lopen en de cliënten wekelijks van een
voedselpakket worden voorzien. Ondanks het vrijwillige karakter wordt de
Voedselbank als professioneel bedrijf
gerund. Er wordt o.a. gewerkt conform
de normen van Voedselveiligheid. Dit
betekent o.a. het registreren van de
voedseltrajecten, het controleren van
de temperatuur van de te koelen vriesproducten, het in de gaten houden
van de continuïteit van de koelketen,
etc. De Voedselbank beschikt over
groentetuinen in Huizen, Hilversum en
Soest, waar door vrijwilligers hard gewerkt wordt om verse producten voor
de cliënten te verbouwen.
Negatief saldo
De giften van particulieren waren in
2016 wederom hoog, ook van de ker-

Ongeveer 200 vrijwilligers van de Voedselbank zorgen dat alle zaken goed lopen
en de cliënten wekelijks van een voedselpakket worden voorzien. Ondanks het
vrijwillige karakter wordt de Voedselbank als professioneel bedrijf gerund
(Foto’s: Voedselbank Gooi en Omstreken).

Cupcakes versieren en kleuren – Nog meer zomeractiviteiten:

Olifant en rupsje op paddenstoel in de bieb
Dit jaar kreeg de Voedselbank via acht
scholen meer dan 10.000 producten
binnen, via 46 kerken bijna 30.000
producten en via 16 winkelacties
ontving de organisatie bijna 28.000
producten. Ook werd een groot
aantal kerstpakketten ontvangen met
meer dan 8.000 producten. In totaal
ongeveer 76.000 veelal houdbare
producten zoals rijst, pasta, soep,
koffie, thee, etc.

Tijdens de zomervakantie is het in
de bibliotheek ook een beetje vakantie, maar dan met leuke activiteiten
voor kinderen. Onder de zonnige

parasol van de ‘Zomerexpress’ zijn
er gezellige bezigheden op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
Ook is er een kleurplaatwedstrijd.

Vorige week vrijdag was het een
beetje een banketbakkerij in de bieb.
De kinderen gingen aan de slag met
cupcakes. Er werd dan wel niet gebakken, maar de creativiteit kon helemaal
uitgeleefd worden met het versieren.
Daar kwamen maar liefst 25 kinderen
op af, al dan niet vergezeld van hun
ouders. Met fondant in frisse kleurtjes
kon naar voorbeeld of eigen inzicht een
cakeje ‘belegd’ worden. Veel kinderen
kozen voor een vrolijk dier, zoals een
olifant en pinguïn of een rups op een
rode paddenstoel met witte stippen.
Het zag er allemaal heel kunstig uit,
haast zonde om op te eten. Daar bleken de kinderen toch andere gedachten over te hebben, want ze wisten wel
zeker dat ze er straks thuis de tanden
in zouden zetten. Maar eerst gingen
de creaties nog voorzichtig mee in een
mooi doosje om thuis te laten zien. Ook
kon er worden gekleurd, waarbij net
zulke mooie kleurtjes werden gebruikt
als bij de cupcakes.

ken. Dit is van groot belang om de
Voedselbank draaiende te houden. De
totale lasten waren in 2016 weer veel
hoger dan begroot, bijvoorbeeld vanwege de eisen t.a.v. voedselveiligheid,
het onderhoud en de schade aan voertuigen en ICT-kosten. Hierdoor is er in
2016 een negatief saldo ontstaan van
ongeveer € 52.000,-.
“Wij hebben de inkoop van een aantal
producten al fors beperkt en ook het
inhuren van vrachtauto’s is flink terug
gebracht. Om onze financiële toestand
weer iets te verbeteren hebben we een
verzoek tot ondersteuning ingediend
bij de Vereniging Voedselbanken Nederland”, vermeldt het jaarverslag. Ook
zullen weer extra nieuwe sponsoren
gezocht moeten worden: “Wij zijn in
2016 een sponsoractie gestart voor de
aankoop van een nieuwe vrachtauto,
omdat de Mercedes geen laadklep
heeft -wat voor onze wat oudere vrijwilligers een bezwaar wordt- en tevens
omdat de onderhoudskosten oplopen”.
Continuïteitsreserve
Door het bestuur is besloten de continuïteitsreserve dit jaar te verlagen tot
€ 34.000,-, omdat er een stevig verlies
geleden is. Het bestuur streeft ernaar
de continuïteitsreserve weer te verhogen, afhankelijk van de aanwezige
liquidemiddelen. Deze continuïteitsreserve moet er voor zorgen dat de
Voedselbank minimaal één jaar door
kan werken (cash flow), ook als er geen
inkomsten uit giften en subsidies zouden binnenkomen.

DRINGEND
VRIJWILLIGERS
GEZOCHT

De Voedselbank zoekt o.a. hulp
voor de winkelacties bij supermarkten. Het gaat dan om circa drie
uur helpen bij het inzamelen van
goederen. De winkelacties worden
gehouden om met name houdbare
producten in te zamelen als aanvulling op de voedselpakketten. Wekelijks worden er zo’n 350 pakketten
uitgereikt aan cliënten. De inhoud
hiervan bestaat uit in ieder geval
voedsel voor gezonde maaltijden
voor drie dagen.
Er is ook hulp nodig bij het sorteren van de ingezamelde goederen
in de centrale loods in Huizen. Hier
komen alle goederen binnen en
wordt alles opgeslagen tot de dag
van uitgifte aan de cliënten. Het
gaat dan niet alleen om houdbare
maar ook om verse producten die
door de diverse supermarkten beschikbaar worden gesteld. Ook
chauffeurs (rijbewijs B-E) zijn zeer
welkom om te helpen bij het vervoer
van de goederen. Uiteraard kunnen
belangstellenden zelf aangeven
hoeveel uur ze willen helpen en op
welke dag(en). Alle vacatures staan
op de website: www.voedselbankgooi.nl. Voor aanmelden en vragen: mail hrm@voedselbankgooi.
nl of bel 035- 5339775 op dinsdag,
woensdag of donderdag tussen 10
en 15 uur.

Bij de jeugdbalie kan een kleurplaat
gehaald worden van kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp die mooi
ingekleurd kan worden. Inleveren
kan nog t/m 25 augustus.

Vorige week werden er cupcakes versierd in de bibliotheek en kleurplaten
gekleurd. Ook de komende vrijdagen is er een activiteit in het kader van de
‘Zomerexpress’ (Foto’s: Drukkerij Bout).

Voorlezen en spelletjes
Er staan nog twee activiteiten op de
planning: op vrijdag 25 augustus interactief voorlezen met de schrijver
van Agent & Boef, namelijk Tjibbe
Veldkamp. Hij leest voor uit zijn allernieuwste boek en zal het een en ander
vertellen over hoe hij een boek schrijft,
zodat de kinderen thuis hun eigen verhaal kunnen verzinnen en opschrijven.
Op 1 september worden Hollandse
spelletjes gedaan zoals steltlopen,
sjoelen, ringwerpen en eierlopen. Ook
zijn er leuke taalspelletjes op verschillende niveaus. Voor de kinderen die
hun stempelkaart vol hebben, is er iets
lekkers.
De activiteiten zijn gratis, aanmelden is
niet nodig.
Meer informatie via voorleesexpress@
bibliotheekgooienmeer.nl

Opzettelijk aangestoken
Extra aandacht voor senioren De Rustmaat:

Zaterdagverkoop:

Brand kapperszaak
Oostermeent
De brandweer werd ten tweede malen in de nacht van zondag op maandag te hulp geroepen (de eerste keer
was om 00.50 uur vanwege brand op
het volkstuinencomplex) in verband
met een brandmelding om 05.10 uur
bij een kapsalon in Winkelcentrum
Oostermeent. De bewoners van het
een stukje verderop gelegen seniorencomplex De Rustmaat werden
vroeg gewekt vanwege de sirenes,
zwaailichten en reuring rond het
blussen van de brand. Met twee
blusvoertuigen waren de spuitgasten ter plaatse.
Het betrof een middelbrand, maar er
was veel rookontwikkeling. De schrik
zat er even in vanwege het seniorencomplex een paar deuren verder. Want
bij een ontruiming is het een hele organisatie om iedereen veilig naar buiten
te loodsen.
“Met zoveel oudere mensen in de
buurt, is het alle zeilen bijzetten”, meldt
een brandweerwoordvoerder. “Maar ze
zijn niet in gevaar geweest; dat hebben
we goed in de gaten gehouden. Zo’n

wooncomplex heeft extra aandacht,
ook al omdat de rook naar binnen
dreigde te gaan. Je wilt de schade zoveel mogelijk beperken.”.
Harde klap
De woning boven het brandadres
werd wel ontruimd vanwege de rook,
zo meldt de brandweer op Facebook.
In de kapperszaak was flinke rook- en
roetschade, maar ook bij de omliggende panden als het café, de dierenzaak
en de chocolaterie heeft de rook schade toegebracht. Net als bij de volkstuinen, is er volgens de politie ook in dit
geval sprake van brandstichting. Ook
de harde klap die is gehoord en de
rook die daarna is gezien, duiden op
opzet. Vooralsnog ziet de politie geen
verbanden tussen de beide branden
en worden de zaken als aparte onderzoeken behandeld. De politie zoekt
getuigen die misschien iets opvallends
hebben gezien rond de beide locaties
of andere informatie hebben die van
belang kan zijn voor het onderzoek. Er
kan gebeld worden met tel. 0900-8844
of anoniem naar 0800-7000.

Kringloopwinkel
Stichting Servitas
“Zoekt u leuke en goedkope
spullen? Kom dan zaterdag 26
augustus naar onze Kringloopwinkel aan de Poolvos 2. Wij zijn
geopend van 10.00 tot 14.00 uur”,
laat Stichting Servitas weten.
“Wij hebben een grote sortering
meubels, dames-, kinder-, en herenkleding en leuke huishoudelijke
artikelen. Ook hebben wij een grote sortering boeken, dvd’s en cd’s
voor de laagste prijzen in het Gooi.
Verder kunt u tuinmeubelen bij ons
vinden. Spullen kunnen ingeleverd
worden of wij kunnen die bij u ophalen. Bel ons dan even op nummer
035-5262931. Dan maken wij met
u een afspraak over datum en tijd.
Zo dragen wij samen ons steentje
bij voor een beter milieu.Wij werken
uitsluitend met vrijwilligers op non
profit basis. De opbrengst van onze
Kringloopwinkel komt ten goede
aan ouderen en sociaal zwakkeren
in onze samenleving”, laat de stichting weten.
Meer informatie op
www.st-servitas.nl

