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‘Bestuursnieuws’

NIEUWSBRIEF

Na de laatste nieuwsbrief van juli is het stil
gebleven met nieuwsbrieven. Echter, met
z’n allen zijn wij wel heel druk geweest en
in deze voor velen een hectische tijd.
Vooral door Covid-19 zijn er veel onzekerheden zoals; Wat mag ik wel en niet?
Mag ik wel of niet met vakantie? Mag ik
wel of niet naar de voedselbank komen?
En nog veel meer vragen. Met de tweede
Covid-19 golf nemen deze onzekerheden
voor velen alleen nog maar toe. In ieder
geval heel veel dank aan jullie allen voor
jullie inzet van de afgelopen maanden.
Allerlei ontwikkelingen zijn in de afgelopen
maanden ook bij onze voedselbank gewoon doorgegaan.
Drie belangrijkste ontwikkelingen zijn:
verkrijgen van voldoende voedings- en
financiële middelen, de koelauto en de
nieuwbouwplannen.
Voedingsmiddelen en coördinatie
Als ik de artikelen in de landelijke pers over
voedselbanken lees, denk ik wel eens dat
wij onszelf gelukkig mogen prijzen dat wij
op de Veluwe wonen. Hiermee bedoel ik
dat de samenleving op de Veluwe richting
de voedselbank een grote geefbereidheid
toont. Hierdoor hebben wij tot op heden
nog steeds voldoende voedingsmiddelen gekregen om aan onze cliënten een
verantwoord pakket te kunnen geven. Ook
de financiële bijdrage aan de voedselbank
is groot. Hiermee kunnen wij voldoende
voedingsmiddelen aankopen voor het geval de aanlevering van producten (deels)
stagneert. Om al het werk in goede banen
te leiden wordt Antoinette, als algemeen
coördinator, ondersteund door Paul Combee. Hij neemt de rol van tweede coördinator op zich. Op deze manier kan het werk
beter worden verdeeld. Fijn dat jij dit wilt
doen Paul!
De koelauto
Hierover verderop in deze nieuwsbrief
meer informatie

De nieuwbouw
Hierover is een aantal ontwikkelingen te
melden. Zoals jullie inmiddels hebben
gezien is de eerste spa de grond ingegaan
en er een bouwbord is neergezet. Wat zijn
de verdere ontwikkelingen: De eigenaar
van het pand heeft als doelstelling dat het
pand casco in week 50 wordt opgeleverd.
Daarnaast denkt hij dat er ongeveer 4
maanden nodig zijn om het pand binnen af
te werken en in te richten. Als deze tijdslijn zou worden gehaald, zou dit voor ons
betekenen dat wij in mei 2021 ons nieuwe
pand kunnen betrekken.
Afgelopen week heeft de architect met ons
de plannen voor de inrichting besproken
en dan vooral waar de balie en frontoffice
moet komen, koel- en vriescel plaats, allerlei wanden, het keukenblok, het sanitair, de
pantry en dergelijke. Daarnaast zijn wij, om
dit financieel allemaal mogelijk te maken,
druk in gesprek met de gemeentes en
politiek evenals sponsoren, goede doelen instellingen en bedrijven die aan ons
op inkoopprijs en hopelijk “om niet” willen
leveren. Daarnaast is er door een bedrijf
een eerste schets gemaakt voor een lichtplan en door een ander bedrijf een eerste
schets gemaakt over een schappenplan.
Allemaal nog prematuur, maar de aanzet
is gegeven. Half november verwachten
wij vanuit de politiek duidelijkheid of de
gemeentes financieel willen bijdragen en
voor welk bedrag. Hierna hopen wij vervolgstappen te kunnen zetten, keuzes te
maken en met toeleveranciers definitieve
afspraken te kunnen maken.
We houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Coen van Woerkom.

Een aantal acties en donaties
Door corona is het lastiger om acties te organiseren. Daarentegen merken wij dat er
een grote bereidheid is om ons financieel
te ondersteunen. Velen geven geld zonder
hier ruchtbaarheid aan te willen geven
- Putten, boekhandel “Het Boekpunt”.
Bij deze boekhandel konden klanten voor
2,50 het boek ‘Koning van Katoren’ of
‘Woeste Willem’ kopen. Dit boek konden
ze voor zichzelf houden, of aan de voedselbank schenken; dit leverde 120 boeken
op voor de kinderen van de Voedselbank!
- ‘Drive-in’- Dankdag Putten
De kerken in Putten hebben een ‘drive-in’
inzameling gehouden. Dit leverde135 kratten levensmiddelen op en een groot aantal
tegoedbonnen.
- Van LTO ontvingen wij appels.
- In de Zendingskerk in Ermelo werd tijdens een oogstdienst voedsel ingezameld:
de opbrengst was 20 volle kratten met
groente en fruit.
Voor de komende weken staan er diverse
acties gepland.

De koelwagen
De Keuringsdienst van Waren verplicht ons
om bij het vervoer van zuivel, vlees, vis en
voedingsmiddelen die aan bederf onderhevig zijn een maximum temperatuur van 7
graden Celcius toe te passen.
Verschillende opties zijn onderzocht en
uiteindelijk hebben we mede door voortschrijdend inzicht een Ford occasion
aangeschaft.
Deze auto is inmiddels door Carrosseriefabriek Harderwijk omgebouwd naar koelauto en wordt deze week afgeleverd.
In de loop van volgende week wordt de
werking van deze auto toegelicht aan de
chauffeurs van de VB, zodat een ieder die
hier een rol van betekenis in speelt er goed
mee overweg kan.

Schuilen in de regen

Wij rekenen erop hiermee een goede stap
te hebben gezet om te voldoen aan de
wettelijke richtlijnen en een goede dienstverlening aan onze cliënten.

Voor de uitdeellocaties in Putten en
Harderwijk hebben wij partytenten
aangeschaft.
Hierdoor kunnen de cliënten in ieder
geval droog staan tijdens het wachten. Johan Goettsch

