
    

Ook dit jaar is het aantal klanten 

tijdens de zomerperiode tijdelijk 

gedaald. Voor de rest blijft het 

aantal klanten vrij stabiel tussen 

de 50 en 55. Dat betekent dat 

ongeveer 170 volwassenen en 

kinderen wekelijks gebruik maken 

van een pakket.  
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           N I EU W SB R I E F  

O O S T O O G S T   

Vanaf eind april tot aan nu heeft OostOogst wekelijks 

verse onbespoten groente geleverd  aan de Voedsel-

bank. Vaak grote hoeveelheden. Neem als voorbeeld 

de levering van 6 augustus: 7 pond snijbonen, 41 

kroppen andijvie, 63 tomaten, 61 courgettes, 715 (!) 

snackkomkommers en 18 gewone komkommers. 

Groente van elders betreft vaak iets wat overblijft in 

een winkel. Dat maakt een groot verschil met de 

knappend verse groente van OostOogst, die soms 

dezelfde morgen nog stond te groeien. Dat wordt 

door de klanten steeds weer erg op prijs gesteld. 

Nieuwtje van dit jaar was twee keer een maal aard-

appels voor elke klant. Dank en tot volgend jaar!! 

    

  N I E U W S B R I E F  

 

C E R T I F I C A A T  B I N N E N  
Het is al weer even geleden dat Voedselbank Aalsmeer gecertificeerd is in het kader van de 

voedselveiligheid. Belangrijke zaken voor de certificering zijn de hygiëne in de loods waar met 

voedsel wordt gewerkt en het (gekoeld) vervoer van voedsel. Strenge eisen zijn er wat betreft 

een gesloten koelketen voor niet-houdbaar voedsel. Het is sindsdien belangrijk om alle voor-

schriften goed na te volgen. Intussen is het certificaat ook binnen (zie foto) en kunnen we bin-

nenkort een onaangekondigde controle verwachten. 

B E S T U U R S W I J Z I G I N G  

In september is er een nieuwe uitgiftecoördinator begonnen. Ingrid nam afscheid en Stephanie 

nam haar plaats over. Ingrid is vanaf het eerste begin van de Voedselbank actief geweest voor 

de Voedselbank, maar wilde nu weer iets anders. We bedanken haar voor haar grote inzet, 

positiviteit en ideeën. Stephanie wensen we met het hele team van uitgiftedames veel succes 

met de wekelijks terugkerende taak.  

Voor wie dit niet precies weet nog even iets over de samenstelling van het bestuur. Het 

bestuur van de Voedselbank bestaat uit een secretaris/penningmeester, bestuurslid projecten/

personeel, bestuurslid voedselverwerving en voorzitter. Dit bestuur vergadert eens per maand. 

Dan is er nog het Brede Bestuur dat ongeveer eens in de 2 maanden vergadert. Dan wordt het 

bestuur uitgebreid met Intake-coördinator, Uitgifte-coördinator, Klantenadministrateur en 

Coördinator Inzamelacties. 
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Wij verdelen de rest 

C O R S O B R A D E R I E  

P O S I T I E F  B E R I C H T  

U I T B R E I D I N G  I N Z A M E L A C T I E S  

Dit mooie bericht ontvingen we van een (ex-)klant. Daar doen we het voor! 

 

Lieve voedselbankmensen, 

Ben sinds een paar maanden  aan het werk, en er is vorige week besloten dat ik in vaste 

dienst mag komen. Vind dus dat ik het nu zelf wel weer moet kunnen redden. Vond het fan-

tastisch hoe jullie mij en mijn kind de afgelopen tijd door die ellende heen hebben gesleept en 

hoop dat we tot 15 oktober nog gebruik van jullie diensten mogen 

maken zodat ik een klein buffertje op kan bouwen. Nogmaals har-

telijk bedankt, jullie hebben ons leven een stuk aangenamer ge-

maakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

xxx 

Ook dit jaar stond de Voedselbank Aalsmeer een kraam op de Corsobraderie. In de kraam 

werden allerlei non-food artikelen aangeboden. Deze zijn bijvoorbeeld afkomstig uit kerst-

pakketten of zijn door winkels gedoneerd, maar zijn niet goed te verdelen onder de klanten. 

Allemaal nieuwe en ongebruikte artikelen dus. Opbrengst was netto ongeveer 200 Euro. En 

veel contacten en plezier. 

Om alle klanten wekelijks van een pakket te voorzien, is de aanvoer van grote hoeveelheden 

voedsel nodig. Om goed gevulde pakketten te kunnen 

handhaven, zijn de inzamelacties sinds een paar maanden 

uitgebreid. Bij de winkelinzamelingen wordt voortaan al op 

vrijdagavond gestart. De ervaringen daarmee zijn positief. 

De opbouw in de winkel moet nu eenmaal toch gebeuren en 

er zijn weliswaar meer vrijwilligers nodig, maar de opbrengst 

is ook aantoonbaar hoger. 

Daarnaast is er een eerste keer een inzameling met tasjes 

gehouden. In de Hornmeer werden tasjes bezorgd met een 

brief waarin gevraagd werd om het tasje een week later 

(gevuld) aan de deurkruk op te hangen. Met relatief weinig 

moeite was de opbrengst 40 kratten voedsel. Nadeel was 

dat er veel tasjes niet terugkwamen, maar er zijn ideeën om 

dat te voorkómen. 

In de pers heeft de Voedselbank een oproep aan bedrijven gedaan. In het kader van 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

zouden bedrijven er bijvoorbeeld voor 

kunnen kiezen om met het personeel een 

keer een actie voor de Voedselbank uit te 

voeren. Een mooi en nuttig alternatief voor 

het personeelsuitje! 

Met de Kerst in aantocht doen zich ook 

veel mogelijkheden voor. Bedrijven zouden 

er voor kunnen kiezen om het personeel de 

keus te laten: óf een Kerstpakket voor hen 

zelf óf de waarde ervan schenken aan de 

Voedselbank. Ook blijven er bij bedrijven 

vaak Kerstpakketten over. De Voedselbank 

ontvangt ze graag en verdeelt de inhoud.  

O P R O E P  A A N  B E D R I J V E N  


