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KLANTEN

In bijgaande grafiek is duidelijk te zien dat er vanaf het begin van 2016 een daling in het aantal
klanten is begonnen. In korte tijd is het aantal klanten bijna gehalveerd: van bijna 60 tot ongeveer 30 huishoudens. We zitten ongeveer
weer op het aantal van toen we in 2013
begonnen. Dat is goed nieuws! Aantrekkende economie, consequent toepassen
van de regels en beter verwijzen zijn
waarschijnlijk de oorzaken.

NORMBEDRAG
De normbedragen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn per 1-1-2017
verhoogd. Dat betekent dat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een pakket.
We zijn benieuwd of dit tot een stijging van het aantal klanten zal leiden. Het gaat om het
bedrag dat na aftrek van alle vaste lasten overblijft voor voedsel en kleding. De nieuwe
normbedragen zijn als volgt:
Basisbedrag per huishouden: € 120,-.
Per persoon: € 80,-.
De normbedragen worden:
1 persoon was 180, wordt 200 euro
2 volwassenen was 250, wordt 280 euro
1 volwassene en 1 kind was 250, wordt 280 euro
1 volwassene en 2 kinderen was 320, wordt 360 euro
2 volwassenen en 2 kinderen was 390, wordt 440 euro
1 volwassene en 3 kinderen was 390, wordt 440 euro
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VOEDSELBANK

Het Nederlandfonds van de ING Bank doneert aan goede doelen in de regio. Voedselbank Aalsmeer is genomineerd als 1 van de 5 goede doelen. De Voedselbank maakt kans op een donatie
van 1000, 2000, 3000, 4000 of 5000 euro, geld dat heel hard nodig is. Het doel met de meeste
stemmen, krijgt de hoogste donatie.
In de tussenstand van 19 januari staan we op de 3e plaats. We hebben nog één week te gaan!
We willen naar de 1e plaats om zo de broodnodige 5.000 Euro te bemachtigen!! De Voedselbank roept een ieder op om hierbij te helpen! Hoe? Door te stemmen via onderstaande
link! Het kost een minuutje tijd en de klanten van de Voedselbank worden zo enorm geholpen.
Want met deze donatie kan de Voedselbank haar werk voortzetten!
Geef het door aan familie, vrienden en collega’s!
Stem op: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/2121988

WIJZIGINGEN

IN HET BESTUUR

De afgelopen maanden zijn er een aantal wijzigingen in het bestuur geweest, waar we iedereen
bij deze even over informeren. In oktober is Stephanie gestopt met haar functie van uitgiftecoördinator. Haar nieuwe baan viel niet te combineren met de uitgiftemiddag. We bedanken haar
voor haar inzet in een voor de Voedselbank heel drukke tijd. Sinds haar vertrek neemt Pauline
haar rol waar en dat loopt prima. Per 1 december is Jan Kwak gestopt als coördinator voedselverwerving en lid van het klein Bestuur. Jan heeft een geweldige inhaalslag uitgevoerd op het gebied
van voedselverwerving en daarvoor zijn we hem erg dankbaar. Als nieuw lid van het klein Bestuur
hebben we kortgeleden Hester Stokkel mogen verwelkomen en we hebben alle vertrouwen dat
zij een waardevolle bijdrage gaat geven.
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V A C AT U R E
Truckwash stelt iedere donderdag hun busje beschikbaar waarmee onze chauffeurs Robert
en Coen spullen ophalen bij de supermarkten. Truckwash geeft graag de klanten van de
Voedselbank voorrang bij het vervullen van de volgende vacature.
Truckwash Aalsmeer is op zoek naar:
2 parttime wasstraat medewerkers.
Arbeidsduur: 10 tot 20 uur per
week.
Werkduur en werktijden in overleg.
Salariëring:
- volgens BetaWas
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Werkzaamheden bestaan uit:
- Het wassen volgens protocol.
- Schoonspuiten van de wasstraten.
- Onderhoud van het buitenterrein.
- Onderhoud van kantine, natte ruimte.
- Andere voorkomende werkzaamheden.
- Je komt te werken in een jong en dynamisch team.
- Je werkt in ploegendienst.
- Je bent niet bang voor water.
- Je hebt een no nonsens mentaliteit.
- Je werkt graag in een team.
- Je bent sociaal.

S P E E L G O E D E N K E R S T PA K K E T T E N

December, een hectische maand voor de vrijwilligers van de Voedselbank. Er waren
inzamelacties die in totaal 202 kratten opleverden. Tegen Sinterklaastijd werden we verrast
door de AH die 2e hands speelgoed voor de Voedselbank aan het inzamelen was. Als
Voedselbank hebben we de regel dat we ons
beperken tot voedsel, maar deze actie was al
gestart en konden we natuurlijk niet weigeren.
De actie was nogal een succes en er werden
containers vol met speelgoed naar de loods
overgebracht. De dames van de uitgifte hebben
heel wat uurtjes besteed aan sorteren en
verdelen. Op de laatste uitgifte dag vóór
Sinterklaas was er voor ieder kind een zak vol
speelgoed. We hebben AH wel gevraagd om een volgende keer eerst even te overleggen……….
Ook de kerstpakkettenactie was dit jaar een groot succes. Er werden veel meer pakketten
ingezameld dan vorig jaar. Particulieren konden (al dan niet aangebroken) pakketten op drie
adressen brengen, maar ook werden we opgebeld door veel bedrijven die overgebleven
kerstpakketten aan de Voedselbank wilden doneren. Het totale resultaat was maar liefst 172
kerstpakketten! Alles werd uitgepakt en gesorteerd en kwam uiteindelijk weer bij de klanten
terecht. Het is wel veel – zoals wij dat noemen – “snack & snaai””, maar gelukkig waren er ook
acties van kerken en scholen voor extra fruit in de pakketten.

Voedselbank Aalsmeer

TERUGBLIK

W eb s i t e:
www.voed se lb an ka a lsme er. n l
Em a i l:
inf o@vo edse lba nkaa lsmee r.n l
T elef o o n :
06-37471838 ( a lgemee n e n
int ake)
06-37345535 (u itg ifte)
06-44594446 ( voedseld on atie)
P o s t a d r es :
Po st bus 236
1430 AE Aa lsmee r
Ba n k r ek en i n g :
NL52R AB O01805. 39.787
(t.n. v. Stic ht ing
Voed se lb an k Aa lsmee r)

Iets minder dan 20 vrijwilligers trotseerden op zaterdag 21 januari de kou voor de
vrijwilligersbijeenkomst. Ook de loods was niet bepaald warm. Zo kon iedereen eens kennis
maken met de werkomstandigheden van de dames van de uitgifte. Het werd toch een gezellige
bijeenkomst, waarbij ook voor de drankjes en hapjes gold: we verdelen wat overblijft. In het
toespraakje van voorzitter Koos Koelewijn werd de daling van het aantal klanten genoemd: van
bijna 60 naar nu ongeveer 30. De oorzaak is waarschijnlijk dat de economie wat aantrekt,
mensen weer een baan krijgen, maar ook dat het verwijzen steeds meer resultaat oplevert . Op
die manier kunnen mensen via schuldhulpverlening en maatschappelijk werk ook werken aan
de oorzaak van de financiële problemen.
Ook werden er wat aantallen genoemd voor 2016:
1992 pakketten uitgedeeld
3318 kratten voedsel ingezameld
139 (Her)intakegesprekken gevoerd.
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