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Acties voor onze VB

Woord van onze voorzitter
Tot vreugde van iedereen, maar vooral van onze cliënten, hebben we de vooral in de laatste
weken hele mooie pakketten kunnen uitreiken. Mooi in de zin van goed
gevuld maar ook mooi door de mandjes bloemen die we van de Plus
Supermarkten hebben gekregen.
Daarnaast hebben we iedereen blij kunnen maken met een prachtig
boodschappenpakket van de Plus! Daar hebben we er nog genoeg van
om de grotere gezinnen binnenkort nog eens zo’n pakket te kunnen
geven. Als alle supermarktconcerns nu eens zulke bijdragen zouden
willen leveren….!
Om de bestuursleden te ondersteunen en de organisatie minder kwetsbaar te maken voor uitval
van vrijwilligers gaan we voor voedselverwerving, cliëntadministratie en vrijwilligerszaken
commissies instellen. Deze gaan de coördinatoren ondersteunen en kunnen zaken oppakken
waar we nu geen tijd voor hebben.
Tot slot: vorige week heb ik een mediatraining ondergaan. Heel veel nuttige theorie, maar hoe
anders is het als je een interviewer en een camera voor je neus hebt…. Onderdeel van de
oefeningen was de vraag: ‘wat is het ergste dat de Voedselbank kan overkomen?’ En wat waren
de antwoorden van bijna alle ondervraagden? “Geen voedsel om uit te delen” en “geen
vrijwilligers om te helpen”. Dit geeft nog maar eens aan hoe belangrijk jullie inzet is en dit
kunnen we als bestuur volledig onderstrepen!!

Vrijwilligerszaken
Ook in de afgelopen periode hebben we mensen zien vertrekken maar ook nieuwe mensen
mogen verwelkomen. Hieronder het overzicht:
Enschede:
Vertrokken

Nieuw

Imad Kamal

Herman Koenderink

Ebel Poelert

Oscar Hassink

Willem Wolsink

Han van Amerongen

Andre Verharen

Rob Peek

Marc Brouwer

Arnout Dam

Bennie Pelle

Willem Vreeling
Rosita de Hoog
Gea v.d. Wetering
Fennie Bakker
Freddy Bakker

Haaksbergen:
Vertrokken

Nieuw

Ingrid Karnebeek

Wil Liebrand
Ingrid Asbroek
Johan Bok

Wij danken alle vertrokken cq vertrekkende vrijwilligers hartelijk voor jullie tomeloze inzet!
En de nieuwe vrijwilligers heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd mogen
hebben bij ons!

Vertrek Marjan de Graaf
Afgelopen week heeft bestuurslid voedselverwerving Marjan de Graaf ons laten weten per 1
september te stoppen. Ze is na 8 jaar voedselbank toe aan een nieuwe uitdaging. Begrijpelijk en
alle respect voor haar besluit. We zullen haar niet alleen persoonlijk maar ook haar grote
bijdrage aan de totstandkoming van onze mooie pakketten missen! We gaan op korte termijn op
zoek naar een geschikte opvolg(st)er.

Vacatures
Rondom de coördinatoren voor vrijwilligerszaken, voedselverwerving en cliëntenadministratie
willen we graag teams vormen, die actief meehelpen met de verschillende werkzaamheden en
in kunnen vallen op momenten dat dit nodig is. Mocht dit een uitdaging voor je zijn, laat het dan
weten aan Ria Vellekoop!

Cliëntenadministratie
In de bestuursvergadering van 12 mei jl. hebben we besloten om de overstap te maken naar
Voedselbank.nu. Dit is een programma speciaal ontwikkeld voor de cliëntenadministraties van
de Voedselbanken in Nederland. Het zal enige
voorbereidingstijd vergen voor we dit op de rit hebben
maar we streven ernaar voor 1 januari 2016 rond te zijn.
Daarnaast hebben we besloten om extra vrijwilligers aan
te trekken voor de intake, hercontroles en de
legitimatiebalie. Dit om te voorkomen dat we "met de
handen in het haar" zitten als er wegens vakantie en/of
ziekte nog maar 1 persoon op de administratie aanwezig
is.

Nieuwe afspraken ’t winkeltje
Als vers voedsel te dicht bij de tht datum zit om uit te geven, is onze gedragslijn om dit mee te
geven aan de vrijwilligers die op diezelfde dag aanwezig zijn en die er belangstelling voor hebben.
Het bestuur vindt dat altijd de volgende werkwijze moet worden gehanteerd, waarbij twee
uitgangspunten belangrijk zijn: voedselveiligheid en een zo eerlijk mogelijke verdeling van voedsel
aan onze cliënten.
Omdat er enige onduidelijkheid is willen we uitsluitend de volgende werkwijze hanteren:
1. Binnengekomen vers voedsel wordt (onder toezicht van een van de coördinatoren)
uitgezocht en beoordeeld op datum en zichtbare versheidskenmerken
2. Beoordeeld voedsel wordt gekoeld of bevroren opgeslagen tot de volgende uitgifte
3. Afgekeurd voedsel is voedsel dat niet de datum van volgende vrijdaguitgifte "haalt". Thtdatum ligt voor volgende uitgifte datum en kan niet worden ingevroren.
4. Afgekeurd voedsel met een tht-datum voor de uitgiftedatum en geen verdere zichtbare
schade (bolle verpakking of verkleuringen) wordt apart gezet in het zgn. "winkeltje".
5. Afgekeurd voedsel wordt aan het einde van de werkzaamheden door de coördinator of
de verantwoordelijke vrijwilliger vrijgegeven om mee te geven aan de aanwezige
vrijwilligers.
6. Al datgene dat overblijft (afgekeurd; over de datum; niet in te vriezen; beschadigd;
verkleurd) wordt verwijderd in de daarvoor bestemde vuilcontainers.
7. Er wordt géén afgekeurd voedsel opgeslagen in de koeling:
 niet om mee te geven aan vreemden,
 niet om latere dagen nog eens uit te geven,
 ook niet om als zgn. "eigen risico" goederen voor de vrijdag of zaterdag
bewaren.
Wij zijn verantwoordelijk voor al het voedsel dat de Voedselbank verlaat. Wij hebben geen zicht op
voedsel dat op een andere manier als onder de bovengenoemde punten 5, 6 en 7 het pand verlaat.
Deze werkwijze is de enige toegestane. En we zullen hierop toezien.
Mochten er over deze werkwijze vragen of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij jullie dit te doen bij
Ruud of Ton.

Voorbereidingen proefeet
Het lijkt nog vroeg, maar begin september nadert met rasse schreden. En zoals we weten wordt
Enschede dan altijd verrast met een culinair hoogtepunt: PROEFEET!
Zoals het er nu uitziet doen we ook dit jaar weer volop mee. Vandaar dat
we nu al belangstellenden vragen het weekend van 4 t/m 6 september
vrij te houden om een paar uur te komen helpen. Wij vragen dit omdat het
ons als Voedselbank een welkome donatie oplevert; omdat het hartstikke
leuk werk is; en omdat het je hooguit een paar uur (meer mag natuurlijk
ook) gaat kosten. Vorig jaar was het prima georganiseerd, maar ondanks
dat hebben wij de organisatie een aantal goede tips kunnen geven, die ze
graag opvolgen. Een van de wijzigingen zal zijn dat er gebruik wordt
gemaakt van pinautomaten.
Er zal de komende maanden een oproep met alle details in jullie mailbox
verschijnen. Wij vragen ook weer of jullie partners, vrienden en bekenden
enthousiast willen maken. Op die manier blijft je individuele bijdrage relatief beperkt in tijd en is
het goed te doen.
Mogen wij rekenen op jullie bijdrage?

Bijzondere inzamelactie voor onze VB
Op 21 mei heeft het Stedelijk Lyceum afd. Internationale Schakel Klas
(ISK) een inzamelactie gehouden voor onze voedselbank.
De school (leerlingen o.l.v. een kok) heeft allerlei lekkere hapjes gemaakt
en verkocht. De opbrengst bedroeg maar liefst € 1.109,Verder hebben groepen leerlingen bij 11 Enschedese supermarkten in
Zuid en West gebak e.d. geruild tegen houdbare producten. Dit heeft zo'n
90 kratten (ruim 1.250 kg) aan houdbaar
voedsel opgeleverd!
Een geweldige actie van een groep leerlingen die pas kort in Nederland is!
Het zijn meest (kinderen van) vluchtelingen en expats die in één jaar
Nederlands leren en dan doorstromen naar regulier onderwijs.
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