
Bestuur 
In de laatstgehouden bestuursvergadering hebben 
we afscheid genomen van bestuurslid Adriaan de 
Wit. Adriaan zorgde jarenlang voor de 
voedselverwerving. Enige tijd geleden heeft hij 
aangegeven daar nu mee te willen stoppen. 
Intussen zijn we er in geslaagd  om een opvolger 
voor Adriaan te vinden en zal Robbert-Jan van 
Dam deze taak op zich te nemen. Vanaf nu is de 
voedselverwerving geen bestuursfunctie meer, 
dus dat betekent dat Robbert-Jan niet in het 
bestuur zal plaatsnemen. Vanaf deze plaats 
bedanken we Adriaan nogmaals voor het vele 
verzette werk en wensen we Robbert-Jan veel 
succes en plezier bij zijn nieuwe taak! 
 
In het bestuur zijn we ook bezig met het inwerken 
van een aantal vrijwilligers die bestuurstaken over 
kunnen nemen. Nu nemen ze soms al taken over 
om bestuursleden te ontlasten, maar ook in 
noodgevallen is dit mogelijk als een bestuurslid 
onverhoopt plotseling taken niet (meer) kan 
uitvoeren. We zijn blij dat er vrijwilligers bereid 
zijn zich in de taken te verdiepen! 
 
Fijn dat inmiddels de meeste vrijwilligers weer 
terug zijn van vakantie. We zijn ook erg blij dat 
nog steeds zoveel vrijwilligers zich elke week 
inzetten om de pakketten voor de cliënten klaar 
te maken.  
 
De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen 
van een aantal vrijwilligers. Sommigen moesten 
helaas vanwege ziekte hun werkzaamheden 
beëindigen, anderen vanwege hun leeftijd. We 

zijn blij dat we ook weer een aantal nieuwe 
vrijwilligers mochten verwelkomen. Een goede tijd 
bij de Voedselbank gewenst! 
 
We merken dat veel organisaties, kerken, service 
clubs en particulieren aan de Voedselbank 
denken. Door berichtgeving in de kranten over de 
nood bij Voedselbanken worden ook wij niet 
vergeten. Regelmatig ontvangen we mooie giften, 
waar we heel blij mee zijn! Gelukkig kunnen we 
alle cliënten nog steeds ruimgevulde pakketten 
mee geven, maar indien nodig kunnen we dus ook 
een financiële buffer aanspreken.  
 

Planning 
Inmiddels werken we alweer een tijdje met 
maandplanningen. Fijn dat de meeste vrijwilligers 
op tijd aangeven wanneer ze vakantie hebben of 
anderszins verhinderd zijn om op donderdag 
aanwezig te zijn. Dan kan daar steeds rekening 
mee worden gehouden in de planning. Ik probeer 
de laatste week van de maand de planning te 
sturen voor de volgende maand. Geef dus bij 
voorkeur voor die tijd door wanneer je niet kunt 
komen.  
 
Bij het werken in de loods blijven we de richtlijnen 
van het RIVM in acht nemen. Dat betekent dat we 
1,5 afstand houden van elkaar en de cliënten. We 
vragen vrijwilligers ook om in geval van klachten 
bij zichzelf of iemand uit het huishouden een 
vervanger te regelen. 
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Nieuw! 

De afgelopen maanden zijn er verschillende 
nieuwe dingen aangeschaft voor in de loods. 
Allereerst hebben we twee nieuwe koelkasten 
gekocht. Deze koelkasten vervangen twee 
oude koelkasten welke inmiddels zijn 
afgevoerd. 

Net nadat we besloten hadden een extra 
gedeelte van de loods te huren om meer 
opslagruimte te hebben en alle spullen meer 
bij elkaar te kunnen zetten, kregen we van 
serviceclub Kiwanis een aanbod van een flinke 
gift. We hebben hen gevraagd hier een aantal 
stellingen van te kopen. Inmiddels zijn de 
stellingen al een aantal weken geïnstalleerd 
en hebben we hierdoor veel meer ruimte 
gekregen om alle dozen, pallets en kratten 
netjes op te bergen.  

 

 

 

 

Ten slotte hebben we zelf nog een nieuwe 
rollerbank gekocht. Hiermee wordt de nieuwe 
manier van uitgifte makkelijker gemaakt 
omdat de dozen tot vlakbij de roldeur kunnen 
worden gerold over de rollerbank. De cliënten 
kunnen vervolgens zelf de dozen van tafel 
pakken en in de auto zetten. Dit gaat gelukkig 
heel goed! 
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Nieuwsbrief 

Tot zover het nieuws voor de maand september. Allen een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Cees, Jaap, Jan, Martin en Alissa 
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