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Tot ziens!
Dit is mijn laatste
stukje voor de
nieuwsbrief. Na
ruim zes jaar
geef ik het stokje
door. Waarom?
De reden daarvoor is, dat ik
naar mijn gevoel teveel hooi
op mijn vork heb. Er moet wat
af. Bovendien staat er in onze
statuten dat bestuursleden na
2 x vier jaar moeten aftreden.
Het is goed, dat er regelmatig
nieuwe bestuursleden komen,
mensen die betrokken worden
bij het reilen en zeilen van de
voedselbank. Maar inderdaad,
mijn acht jaar zijn nog niet vol.
Ik zie veel werk op ons afkomen met de nieuwbouw. Want
we gaan er nog steeds van uit,
dat de nieuwe hal er komt. De
plannen worden wat vertraagd,
maar dit uitstel betekent geen
afstel. Dit uitstel is wel een
goed moment om te stoppen.

De voedselbank
draait nog steeds
goed. We hebben
veel enthousiaste
vrijwilligers, een
prima algemeen coördinator en een voltallig, goed bestuur,
het aantal pakketten
(200) neemt heel
langzaam iets toe, we worden
geweldig goed voorzien van
producten, zodat we de kratten
mooi kunnen vullen.
Financieel komen we dit jaar
wel iets tekort, maar dat komt
volgend jaar vast wel goed.
Ik laat de voedselbank met een
goed gevoel achter. Dank jullie
wel voor het vertrouwen dat
ik mocht ervaren en de fijne
samenwerking.
Het ga jullie goed! Matty

Eindejaarsbijeenkomst
Op 20 december aanstaande is de
eindejaarsbijeenkomst. Gezellig
samen-zijn met speciale aandacht
voor de jubilarissen en afscheid
van Matty als voorzitter, afscheid
van verschillende vrijwilligers
en kennismaken met de nieuwe
voorzitter, Coen van Woerkom.
We nemen afscheid van:
- Bert van Diermen
- Marijke Rijsemus
- Hans Lammerts van Buuren
Welkom van 16.30 - 18.00 uur!
Jubilarisen
5 jaar
• Marion Boes
• Gelske Haaima
• Hub Massar
• Fred Verhoef
10 jaar
• Jelmer Beukema
• Ans en Arie Slagboom
• Frans van Voorneburg

Fijne feestdagen en een goed 2020!
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Opbrengst Dankdag Kerken
in Putten en Ermelo: 238
kratten goederen. Progressief
Ermelo en CU
helpen met
opruimen
HSC (volleybalvereniging
Hierden) houdt
een speculaasactie.
De groepen 7
en 8 van CBS
Willem Alexander maken kerst
pakketten.
De groepsouderraad van
Basisschool De Veste organiseert een inzameling.
Een afdeling van de Nationale
Politie zamelt voedsel in bij
hun HR Adviseurs.
Actie Pepernoot van Nationale Kinderhulp schenkt 275
tegoedbonnen van 20,Rumsah Rasa organiseert diner
voor twee.
In Wijkcentrum de Roef wordt
rond kerst een diner voor cliënten georganisereerd.
Zorggroep Noord West Veluwe
organiseert in De Dillenburg in
Ermelo een creatieve middag
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waar 50 lichtjes voor cliënten
worden gemaakt.
Rotary Ermelo houdt actie bij
AH-Ermelo: de opbrengst is 60

kratten vol producten).
Vanuit de St. Lucasparochie is
geld gedoneerd en hiervoor zijn
Fair Trade producten gekocht.
De kerken in Putten zamelen in
op 21-22 december.
Stichting Grip maakt kerststukjes.
Het Burger Weeshuis schenkt
ook dit jaar weer kerstkransen
voor cliënten en vrijwilligers.
Van Tracopen/Brandfactory
is een donatie ontvangen van
elektrische aparaten.
CBS De Rank heeft 6 dozen
met pasta, pastasaus en
jam etc. ingezameld.
•
De familie Petersen schenkt pepernoten.
•
De Rotary Ermelo

schenkt kaartjes voor de ijsbaan/poffertjes.

Nieuws
over de
Nieuwbouw
Door de gemeenteraad is op
dit moment nog geen besluit
genomen over de aanvraag voor
een financiële bijdrage in de
nieuwbouwplannen voor onze
Voedselbank.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 november j. hebben
wij de noodzaak van een nieuw
pand en vooral de noodzaak van
een modernere aanpak nogmaals aan de partijen uitgelegd.
Helaas leidde dat (nog) niet tot
concrete toezeggingen, maar
het overleg met de gemeente
wordt voortgezet.

Toekenninsgcriteria
De toekenningscriteria voor de
aanvraag van een voedselpakket worden per 1 januari 2020
gewijzigd.
Het basisbedrag per huishouden
blijft 135,-. Per persoon komt
daar 95,- bij (dit was 90,-).
Nieuwe normbedragen worden:
1 persoon
230,2 personen
325,3 personen
420,4 personen
515,enz. Uitgangspunt is altijd dat
1 pakket per huishouden wordt
verstrekt. De grootte van het
pakket wordt bepaald door de
grootte van het huishouden.

