Externe nieuwsbrief
September 2014, nummer 1

Geachte relaties,
Graag willen wij u in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van ontwikkelingen
binnen de Voedselbank Delft en de manier waarop veel goede gevers ons werk
ondersteunen. Ook staan we stil bij uitgevoerde en geplande bijzondere acties.
Daarnaast willen we u informeren over de vacatures binnen de Voedselbank Delft die
we graag op korte termijn ingevuld zouden zien.
Onderwerpen die we in deze nieuwsbrief bespreken zijn:
1). Ontwikkeling van het cliëntenbestand
2). Het nieuwe distributiecentrum: harde noodzaak
3). Voedselveiligheid
4). Goede gevers: bedankt!
5). Recente acties
6). Voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst 2014
7). Vacature coördinator PR en communicatie
8). Onze vrijwilligers
9). Interessante weetjes en cijfers
We hopen dat u met belangstelling deze nieuwsbrief zult lezen.

Vriendelijke groet,

Jan Lamberts (bestuurslid VBD, portefeuille communicatie)
Hans Mostert (voorzitter VBD)
Arend Smit (secretaris)
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1). Ontwikkeling van het cliëntenbestand
In de afgelopen twee jaren is het aantal cliënten ongeveer verdubbeld naar het hoge
niveau van bijna 400 huishoudens, waarvan ongeveer 500 kinderen deel uitmaken. Dit
jaar lijkt het aantal zich te stabiliseren. De explosieve groei is eruit, maar veel minder
wordt het nog niet.
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In het afgelopen jaar hebben we onze organisatie op de onstuimige groei kunnen
aanpassen. Meer vrijwilligers, intensivering van de voedselinzameling, meer transportmiddelen en natuurlijk ons nieuwe distributiecentrum. Zonder onoverkomelijke
problemen zijn we wat dat betreft in rustiger vaarwater terecht gekomen. Over het
algemeen verloopt het wekelijkse proces van het verstrekken van voedselpakketten
soepel.

2). Het nieuwe distributiecentrum: harde noodzaak
Zoals u bekend zal zijn hebben we in het begin van dit jaar ons nieuwe distributiecentrum aan de Schieweg 87k betrokken. Hiermee zijn veel problemen en beperkingen
met betrekking tot de opslag en logistiek opgelost. Maar er is een grotere uitdaging
voor in de plaats gekomen. Terwijl we het vorige distributiepunt – de Immanuëlkerk –
kosteloos mochten gebruiken, hebben we nu met exploitatiekosten te maken.
Hoewel we van een redelijke huurprijs kunnen spreken, zorgen de exploitatiekosten
ongeveer voor een verdubbeling van onze uitgaven begroting. Dat is een forse
uitdaging!
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Kantoortje in het nieuwe distributiecentrum

Op 29 april jl. heeft de officiële en feestelijke uitnodiging plaatsgevonden. Hierbij waren
veel vrienden van de Voedselbank aanwezig. We hebben op die dag ook aandacht
besteed aan ons 10-jarig bestaan.

3). Voedselveiligheid
Als één van de eerste Voedselbanken in Nederland kregen wij het certificaat voor
‘voedselveilige Voedselbank’ uitgereikt. Dit houdt in dat we in onze hele werkwijze
voldoen aan de eisen die door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) gesteld worden
aan bedrijven die voedselproducten verwerken. Goed om te weten voor onze voedselleveranciers en cliënten. We zijn er trots op en blijven werken aan kwaliteit in onze
dienstverlening.

4). Goede gevers: bedankt!
Zoals u weet is de Voedselbank in zijn functioneren volledig afhankelijk van goede
gevers. Het is daarom goed hier te vermelden dat we erg onder de indruk zijn van de
bereidheid in de samenleving in Delft en omgeving om bij te dragen aan ons werk.
 Voedselleveranciers helpen ons met hun overschotten en vaak meer dan dat.
Alle voedselproducten krijgen we gratis.
 Scholen, kerken, bedrijven en particulieren voeren acties om producten in te
zamelen, bijv. door bij winkels het winkelende publiek te vragen iets extra’s te
kopen voor de voedselbank;

Inzamelacties in supermarkten
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 Veel organisaties, bedrijven Lions clubs, horecaondernemers en heel veel
particulieren helpen ons financieel of soms in natura door donatie van bijv. een
transportauto, een koel- en vriescel of inventaris voor het distributiecentrum.
Het geeft ons een heerlijk gevoel zoveel ondersteuning te mogen ervaren. Een breder
draagvlak kunnen we ons niet wensen. Het maakt dat de Delftse Voedselbank geen
clubje is van een paar idealisten. De Voedselbank is van de hele samenleving. De
Voedselbank is van u en ons allemaal!
Veel dank aan ieder die ons helpt helpen! We hopen dat we op u mogen blijven
rekenen.

5). Recente acties
a). Samenwerking met het Rietveldtheater
In de zomervakantie hebben we samengewerkt met het Rietveldtheater in Delft. Dat
heeft een HipHop theaterweek voor jongeren (12 t/m 17 jaar) georganiseerd. Op iedere
locatie hebben zij cliënten benaderd met kinderen in deze leeftijdsgroep. De week was
een succes.
b). Een babystartpakket
In samenwerking met de coördinatoren van de uitdeelpunten voorzien we iedere
zwangere vrouw van een babypakket. Dit pakket voorziet in de eerste behoeften. Denk
hierbij niet aan voeding, maar aan kleertjes en allerlei andere zaken, zodra de baby
geboren is. We bestellen de babypakketten gratis via www.stichtingbabyspullen.nl. en
halen deze op in Heerhugowaard.

c). Vakantietas
In juli is aan alle gezinnen met kinderen een vakantietas uitgereikt. De reden hiervoor
was dat veel van onze gezinnen / kinderen niet op vakantie gaan. De inhoud van de
tas bestond uit een kinderboek van Paul van Loon, een aantal spelletjes, een vakantiedoeboek, viltstiften en nog veel andere items, afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen. De inhoud van deze tassen hebben we gekregen of met behulp van een gift
van het Goede Doelen winkeltje aangeschaft.
d). Naar het restaurant
Iedere maand gaat een familie – op kosten van het restaurant - heerlijk uit eten bij het
Griekse restaurant Olympia, dat gevestigd is aan de Hippolytusbuurt in Delft.
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6). Voorbereidingen voor Sinterklaas en het Kerstfeest
Sinterklaasfeest
Het Sterrenfonds heeft ons benaderd om ook dit jaar met de kinderen (4 t/m 11 jaar)
en hun ouders een Sinterklaasfilm in bioscoop Pathé in Delft te gaan bekijken. Dat zal
gebeuren op 29 november a.s. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Kerstfeest 2014
Beide coördinatoren bijzondere projecten zijn ook betrokken bij de kerstactie 2014 van
de regionale omroepen om te komen tot een kerst(voedsel)pakket. In de weken voor
kerst, van maandag 8 t/m vrijdag 19 december, staan alle regionale omroepen in het
teken van de actie ‘Samen voor de Voedselbank’. Meer informatie hierover kunt u hier
lezen.
7). Vacatures
We zijn dringend op zoek naar een coördinator PR en communicatie!
Het is van groot belang dat de Stichting Voedselbank Delft goede relaties onderhoudt
met media, sponsors, betrokken organisaties en particulieren. Hierbij hoort ook een
adequate informatievoorziening aan alle bij de Voedselbank behorende instanties en
particulieren. De coördinator PR en communicatie is verantwoordelijk voor de hierbij
horende processen.
We hopen door in deze nieuwsbrief aandacht te geven aan deze vacature in contact te
komen met iemand die interesse heeft voor het takenpakket en goed past in het profiel.
De functiebeschrijving is gepubliceerd op www.voedselbankdelft.nl
Kent u iemand in uw omgeving die interesse kan hebben? We horen het graag!
Wanneer u belangstelling hebt voor deze functie, dan kunt u dat via de e-mail
(vrijwilligers@voedselbankdelft.nl) aan ons laten weten, voorzien van een beknopte
CV.
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8). Onze vrijwilligers
In afgelopen periode zijn ds. Kees Maas en Cor Komen teruggetreden als vrijwilliger.
Zij waren vanaf de start actief bij het werk van de Voedselbank. Zij hebben zich 10 jaar
met liefde ingezet. Ook Kees van der Gaag is gestopt. Hij was 8 jaar sociaal-financieel
adviseur.
We zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet al die jaren!
Ze blijven bij de Voedselbank betrokken als erelid.
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. In Delft, Pijnacker en Nootdorp zijn dat er ruim
90. We zijn heel blij dat zoveel vrijwilligers zich willen inzetten voor het werk van de
Voedselbank en ieder op eigen plaats voor de hulp aan onze cliënten.

9). Interessante weetjes en cijfers
1). Vrijwilligers bij Voedselbank Haarlemmermeer hebben een mooie database
aangelegd met filmpjes over de dagelijks praktijk bij voedselbanken. U vindt ze op het
kanaal van www.voedselbank.tv.
2). Er zijn acht regionale distributiecentra, verspreid over het land. Delft behoort bij
regio Haaglanden
3). In 2013 werden 1,8 miljoen voedselpakketten uitgeleverd aan 35.000 huishoudens
in Nederland. In Delft verstrekten we 15.000 voedselpakketten aan gemiddeld 300
huishoudens.
4). We verstrekken uitsluitend gratis voedsel en verdelen dat zo eerlijk mogelijk.
5). Het in 2013 door Voedselbank Delft verstrekte voedsel vertegenwoordigt een
winkelwaarde van zo’n 350.000 euro.
6). Delft heeft zes uitdeelpunten.
7). U kunt ons werk steunen door een donatie te geven, bruikbare producten te
brengen of een inzamelingsactie voor Voedselbank Delft te houden.
8). De voorbereidingen voor het bouwen van een nieuwe lokale website zijn gestart.
We volgen hierbij de structuur en het format van de site van de Landelijke Vereniging;
www.voedselbankennederland.nl
9). Op het moment dat de voedselbanken hun voedselveiligheid kunnen garanderen,
zullen meer producenten en retailers bereid zijn om voedsel met ons te delen. Het
uitrollen van het ingezette programma Voedselveiligheid heeft daarom in 2014 een
grote prioriteit.
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