Beleidsplan 2018/19 Voedselbank Almelo
Als het gaat om er voor te zorgen dat wij ook in 2018 en 2019 op voldoende aanvoer
van voedselproducten kunnen rekenen, dan kan dit beleidsplan kort zijn: we zijn
daarvoor geheel afhankelijk van de bereidheid van bedrijven, instellingen, scholen en
particulieren om voedselproducten direct of via een inzamelactie om niet (dus
zonder tegenprestatie) beschikbaar te stellen aan de voedselbank. Die bereidheid is
er duidelijk, maar dat betekent wel dat de donoren er van overtuigd moeten zijn dat
de Voedselbank Almelo op de juiste wijze omgaat met de handling van de door hen
gedoneerde producten. Dus zowel het transport als de opslag moeten onder meer
aan de daaraan door de NVWA gestelde eisen voldoen.

Veel voedselproducten worden gedoneerd via inzamelacties op scholen, in kerken
en supermarkten. Ook in 2018/2019 zullen die acties bij scholen en kerken
geïnitieerd en gecontinueerd worden. De in voorgaande jaren gebruikelijke acties bij
supermarkten worden op een lager pitje gezet omdat dergelijke acties een flinke
aanslag doen op de vrijwilligers van de voedselbank. Zij zijn het immers die de
klanten van de supermarkten moeten informeren over het doel van de actie en
dienen dan ook, naast hun eigenlijke werkzaamheden voor de voedselbank, ook in
de weekeinden nog de nodige uren beschikbaar te zijn. Dit wordt ervaren als een te
grote aanslag op de beschikbaarheid van de vrijwilligers, waardoor de inzamelacties
tot een minimum zullen worden beperkt.
Er is ons veel aan gelegen om in 2018/2019 de banden met donateurs van
voedselproducten verder aan te halen. De onlangs speciaal hiervoor aangetrokken
vrijwilliger is bezig met het uitwerken van zijn plan van aanpak.

Het transporteren, opslaan en weer uitgeven van de gratis ontvangen
voedselproducten aan de klanten van de voedselbank (per 1 januari 2018 bedroeg
het aantal klanten 221, wat betekent dat wekelijks 621 monden’ afhankelijk zijn van
een pakket) kost wel geld. Om concreet te zijn circa € 4,00 per uitgegeven krat (!)
Jaarlijks ontvangen wij vele geldelijke donaties, in de vorm van vaste of in de vorm
van eenmalige bijdragen. De financiële basis die deze donaties bieden blijft echter
een wankele. Daarom dient er met verhoogde inzet aangeklopt te worden bij

bedrijven en fondsen, maar ook bij de gemeente Almelo. Deze laatste krijgt jaarlijks
vele tonnen aan geld van de centrale overheid dat speciaal bedoeld is voor kinderen
in armoedesituaties. Op dit titel meent de Voedselbank Almelo dan ook recht te
kunnen doen gelden op een deel van die gelden.

De Voedselbank beschikt over twee transportbussen. De bus voor het koel/vriestransport, kon in 2014 worden aangeschaft resp. vernieuwd, de andere kon in
2016 vervangen worden. De koel-/vrieswagen is inmiddels zover versleten door het
veelvuldig gebruik dat het niet lang meer duurt of hij geeft definitief de geest. Er
wordt in stilte gewerkt aan de financiering van een vervangende auto, maar het
resultaat daarvan laat nog even op zich wachten. Tot die tijd zullen de reparaties van
de koel-/vrieswagen een onevenredige aanslag blijven doen op het budget van de
voedselbank.

Medio 2014 ontving de Voedselbank Almelo het certificaat dat behoort bij het
toekennen van de code ‘groen’ voor het naleven van het Handboek
Voedselveiligheid zoals dat, in overleg met de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit,
landelijk wordt gehanteerd. Het naleven van die voorwaarden betekent een continu
proces dat telkens gecontroleerd en waar nodig aangepast moet worden.

De toegenomen professionaliteit bij de Voedselbank Almelo heeft mede tot gevolg
gehad dat er professionele hulpapparatuur is aangeschaft. Denk bijvoorbeeld aan
hef- en tilapparatuur. De omstandigheden waaronder de vrijwilligers - dienen te werken zullen in 2018/19 tegen het licht worden gehouden. Met als oogmerk dat wij
in ieder geval gaan voldoen aan de minimale ARBO - eisen die aan een instelling als
de onze gesteld mogen worden.
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