
 
 

 

Nieuwsbrief oktober 2020 

 
Het jaar 2020 zal, ook bij de Voedselbank Almelo, de boeken ingaan als een jaar waarin 
alles anders is gegaan dan normaal. Op een wonderbaarlijke manier zijn wij er 
desondanks met elkaar in geslaagd om, met respect voor de coronaregels, goed te 
blijven zorgen voor de mensen die onze hulp nodig hebben en voedselverspilling 
zoveel als mogelijk tegen te gaan. 
 
Wat helaas niet is gelukt, is het houden van onze jaarlijks BBQ in de nazomer. Dit is 
door het jaar heen de enige gelegenheid waarbij er met bijna alle vrijwilligers kan 
worden bijgepraat en Voedselbanknieuws kan worden uitgewisseld. Nadat een tweede 
poging in september ook moest worden afgezegd, mikt het bestuur nu op een 
mogelijkheid om bij elkaar te komen in de laatste weken van het jaar. In d e komende 
maanden volgt hiervoor een nieuw voorstel. 
 
Daarom een nieuwsbrief, om iedereen ondertussen toch op de hoogte te houden van 
de belangrijkste Voedselbankzaken, met daarin de volgende zaken:  

 De Voedselbank-website 

 Onze integriteitscode/vertrouwenspersoon 

 Het beheer en gebruik van voorraden  

 De Egbertuskerk 

 Financiën in 2021 

 Jaaragenda 
 
 
Website 

Sinds maart wordt gewerkt aan onze website www.voedselbankalmelo.nl  De 
werkzaamheden hieraan worden uitgevoerd door Toska, beheerder van de 
website van Restaurant Nielz. Buiten alle basisinformatie die al aanwezig was, 
zullen op de nieuwe website ook geplande acties, lokale ontwikkelingen en de 
laatste nieuwtjes van bijvoorbeeld Facebook worden gedeeld.   

 
Integriteit 

Vanaf 2019 heeft Voedselbanken Nederland in overleg met de leden, gewerkt 
aan een Integriteitscode. In de loop van 2020 is hiervoor de definitieve versie 
opgesteld en wordt een aantal onderdelen voor het eind van het jaar 
gepubliceerd. Vanaf dat moment werken alle bij Voedselbanken Nederland 
aangesloten leden volgens dezelfde afspraken wat betreft  kwaliteit van 
dienstverlening, voedselveiligheid, privacy, klachtenregeling enzovoort. Vanaf 
dit jaar beschikt elke Voedselbank ook over een vertrouwenspersoon voor 
vrijwilligers en is er landelijk de zelfde overeenkomst met vrijwilligers. Zie 
hierover later onze website.  

 
 
 
 

 

http://www.voedselbankalmelo.nl/


 

 

Beheer en gebruik voorraden 
Op landelijk niveau is op dit moment een onderzoek gaande naar de integriteit 
van het voorraadbeheer en de distributie. Dit is naar aanleiding van het 
vermoeden dat niet alle voorraden door het land op de juiste manier worden 
beheerd en verdeeld naar de aangesloten Voedselbanken. 
 
      
Ook in de Voedselbank Almelo steekt soms het gerucht de kop op dat bepaalde 
personen misbruik maken van hun functie, aanwezigheid of medewerking. Soms 
gaat dit zelfs zo ver dat er beschuldigingen worden geuit. In dit kader doet het 
bestuur daarom nogmaals de dringende oproep om onze voorraden te 
gebruiken voor het doel waarvoor leveranciers ze aan ons hebben gegeven; ter 
ondersteuning van mensen die soms rond moeten komen van ca. 50% van het 
bijstandsniveau. Een verzoek of men iets mee mag nemen voor eigen gebruik is, 
zoals bij iedereen bekend, alleen toegestaan na afloop van de uitgifte en als de 
coördinator uitgifte (Ingrid) of een bestuurder daarvoor toestemming geeft. 

 
 
De Egbertuskerk 

Eind juni heeft een medewerker van St. Joseph ons bijgepraat over de 
ontwikkelingen rond ‘onze’ Egbertus. Daarbij heeft hij verteld dat de partij 
waarover steeds met ons is gesproken, tot eind oktober 2020 de tijd heeft voor 
het besluit om het Egbertus complex al dan niet te ontwikkelen. Mocht dit het 
geval zijn, zal vanaf dat moment de procedure in gang worden gezet om een 
aantrekkelijk plan met een haalbare begroting op te stellen. Mocht deze partij 
hiervan af zien, zal St. Joseph zich gaan beraden over het eventueel zelf 
ontwikkelen van het gebied. 

 
 
Financiën in 2021 

Er zijn bij het bestuur zorgen over het jaar 2021 en mogelijk ook daarna. Op de 
eerste plaats lijken de strubbelingen met gemeente Almelo opgelost tot en met 
het boekjaar 2020. Tegelijkertijd heeft de gemeente aangekondigd dat men 
overweegt om vanaf 2021 over te gaan naar een ‘waarderingssubsidie’ van € 
5.000 per jaar, oftewel een verlaging van de bijdrage met € 15.000  Uiteraard 
wordt er alles aan gedaan om de gemeente op andere gedachten te brengen.  
 
Daarnaast zijn er zorgen over de steun die de Voedselbank tot nu toe elk jaar 
mag ontvangen  van het Almelose bedrijfsleven. Vanwege de coronacrisis heeft 
een aantal bedrijven het moeilijk, sommige zijn zelf in de problemen geraakt. 
Het zal dus een forse uitdaging worden om in 2021 tot een sluitende begroting 
te komen.    

 

 

 

 

 

 


