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Vrijwilligers

Voedselbank Montferland werkt met meer dan 75 vrijwilligers die naast het werk ook
veel plezier met elkaar hebben.
Voor diverse werkzaamheden hebben we bij enkele functies ondersteuning nodig.
Weet je iemand? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.
www.voedselbankmontferland.nl
Eind 2018 waren de meeste vacatures vervuld.

Voedselinzamelactie
Op Goede Vrijdag 13 april is de jaarlijkse inzamelactie in ‘s-Heerenberg gehouden
met medewerking van Supercoöp, Jumbo, Aldi en Lidl. We hebben een goede
opbrengst aan bruikbare en goed houdbare voedselproducten ontvangen.

Website
In 2018 zijn we gestart met initiatieven om onze website te optimaliseren, we hebben
Boris van Oosterom bereid gevonden om hier actief als vrijwilliger mee aan de slag te
gaan.

Nieuwsbrief
Afgesproken is dat er weer elk kwartaal een nieuwsbrief wordt verstuurd over
hetgeen dat binnen onze voedselbank plaatsvindt. De eerste is verstuurd in
december 2018.

Facebook
In 2018 hebben we een cursus Facebook gevolgd onder de bezielende leiding van
Karin van der Velden. Dit heeft als resultaat dat er nu regelmatig berichten
verschijnen en dat Facebook steeds meer wordt gevolgd.

Landelijke- en regionale vergaderingen
Het bestuur heeft de regionale vergaderingen in Arnhem en de landelijke
vergaderingen bijgewoond. Tijdens deze vergaderingen is er enerzijds de
uitwisseling van ideeën met andere voedselbanken en anderzijds nuttige informatie
die van belang zijn voor het functioneren van voedselbank Montferland.

Vrienden van de voedselbank
Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met de Vrienden van de voedselbank.
Aan de orde komen onder andere armoedebeleid en financiële zaken.

Armoedeplatform
Het bestuur heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van het gemeentelijk platform
armoede. We hebben initiatieven genomen om een en ander nog beter te laten
functioneren.

Gemeente
Gesprekken zijn er gevoerd met de gemeente o.a. over invullen
aanvraagformulieren formulieren en ook over structurele subsidie verlening.

van

Donateursactie
In december was er een gemeentelijke donateursactie voor al onze inwoners.
Doelstelling is dat de Voedselbank Montferland beter bekend wordt en anderzijds het
creëren van een structurele inkomstenbron.

ARBO
Harry Visser, Dick Viel en Matthieu Krabbe zijn intensief bezig om invulling te geven
aan de veiligheid van de vrijwilligers binnen onze organisatie.

Voedselveiligheid
Bestuurslid Henk Damkot heeft in het kader van voedselveiligheid een cursus
gevolgd. Henk heeft het certificaat voedselveiligheid Nederland ontvangen.

Alpha Deuren
Het bestuur is zeer content met de samenwerking met Alpha Deuren. Het bedrijf is
zeer behulpzaam en staat voor onze vragen altijd open. Los van het feit dat wij het
gebouw om niet mogen gebruiken, is het fijn dat er een goede en leuke manier van
samenwerken is.

Open dag
Op zaterdag 20 oktober 2018 hadden we een
open dag in samenwerking met de kledingbank
en de voedseltuin in Didam. We kunnen
terugzien op veel belangstelling. Doorlopend
waren er meerdere personen op de diverse
locaties om kennis te maken met en informatie
te krijgen over het werk van de verschillende
organisaties. Dank aan alle vrijwilligers die
hebben meegewerkt aan deze dag.

Supermarktactie Beek, Kilder en Zeddam
In september is weer de jaarlijkse inzamelingsactie gehouden in de supermarkten
Coöp in Beek, Attent in Kilder en Coöp in Zeddam.

Wisseling voorzitter en penningmeester
In juli 2018 trad Ton Vriezen toe als voorzitter van het bestuur. De vacante functie
was in mei ontstaan na het terugtreden van Pieter Jan van de Berg als voorzitter. In
november werd Martin Gerrits als penningmeester opgevolgd door Ton Stapelbroek.

Vrijwilligersavond op 20 november 2018
Op dinsdag 20 november is de vrijwilligersavond gehouden. Deze vond plaats in het
parochiecentrum aan de Raadhuisstraat 1a in Didam. Op deze avond hebben we
stilgestaan bij de persoonlijke wisselingen en bij de jongste ontwikkelingen binnen
onze Voedselbank. Ook werd afscheid genomen van enkele vrijwilligers o.a. Ans
Otten en van Martin Gerrits, die na negen gestopt is als penningmeester maar wel
vrijwilliger blijft. Ook Diana Beelen werd als drijvende kracht met een bloemetje in het
zonnetje gezet. Onder het genot van een drankje en hapje en een optreden van de
Schoffelaars werd het een gezellige avond. Dank aan de vrijwilligers die deze avond
tot een succes hebben gemaakt.

Supermarktactie Kerst 2018
De supermarktactie bij Aldi, Supercoöp, Nettorama en AH
in Didam werd gehouden op 15 december en was een
groot succes. Een groot aantal vrijwilligers heeft aan deze
succesvolle actie bijgedragen.

Inleveren Voedsel bij Kerken in gemeente
Montferland
Op vrijdag 21 december tussen 17.00 uur en 18.00 uur
hebben de kerken van de gemeente Montferland hun
deuren weer opengezet zodat degenen die dat graag
wilden hun voedselwaren ten behoeve van de medemens
in konden leveren.

Ontvangst PCI Gabriel
In het kader van informatieuitwisseling hebben wij de Parochiële Caritas Instelling
uitgenodigd hun vergadering in ons gebouw te houden. Na afloop van deze
vergadering hebben wij informatie gegeven over de voedselbank. Vervolgens volgde
er een nuttige en aangename discussie.

Stagiaires
Als Voedselbank Montferland krijgen we regelmatig aanvragen om stagiaires te
plaatsen. Ons bestuurslid Henk Damkot vervult hier een belangrijke rol. Wij dragen
zo bij aan bewustwording van datgene wat er speelt in onze samenleving en geven
stagiaires de kans om hun studie te vervolmaken.

Cliëntbeheer 2018
Inwoners van de Gemeente Montferland kunnen via een hulpverlenende instantie
voedselondersteuning aanvragen bij de Voedselbank Montferland. Bij een
hulpverlenende instanties kon men o.a. denken aan het Sociaal Team van de
Gemeente Montferland. Deze situatie was tot 1 december 2018. Daarna heeft de
Gemeente Montferland de intake van een cliënt aan de vrijwillige formulierenhulp
(Stichting Welcom) overgedragen. Ook kan men terecht bij een bureau voor
bewindvoering, de Stadsbank Oost Gelderland, Stichting Siza, Doezorg, Leger des
Heils, Stichting Zozijn, ambulante noodhulp etc.
De aanvraag dient daarbij wel te voldoen aan de criteria die de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken in de Algemene Ledenvergadering voor het betreffende
jaar heeft vastgesteld. Deze criteria zijn te vinden op de website van de
voedselbankennederland.nl
Zo ontvingen wij dit jaar opnieuw een hoog aantal aanvragen. Bij de beoordeling van
een aanvraag is het bedrag dat beschikbaar is voor leefgeld bepalend. Leefgeld is
het inkomen minus de vaste lasten. Blijft er minder dan € 130,00 per maand over
plus € 85,00 per gezinslid, dan kan een voedselpakket toegekend worden. Voor
gezin met twee kinderen komt dat neer op ± € 15,60 per dag voor eten, drinken,
kleding, huishoudelijke benodigdheden, ontspanning en dergelijke. De normbedragen
zijn in 2018 iets verhoogd ten opzichte van 2017. Veel cliënten hebben te maken met
aanzienlijke schulden en bevinden zich in een traject van budgetbeheer,
bewindvoering of schuldsanering. In zo’n situatie wordt het financiële beheer
overgenomen door de Stadsbank of een bewindvoerder en wordt wekelijks een
leefgeld aan de cliënt overgemaakt. In principe is dit leefgeld hoger dan de norm van
de Voedselbank en zou geen voedselpakket verstrekt hoeven te worden. Omdat er
toch vaak extra uitgaven zijn van structurele aard of doordat het leefgeld frequent
gekort wordt, komen deze mensen toch vaak in aanmerking voor een voedselpakket.
Hoe lang een voedselpakket verstrekken? Bij toekenning van een eerste aanvraag
geldt een duur van drie maanden. Soms is de eerste voedselverstrekking zo acuut
nodig, dat nog niet alle financiële gegevens voorhanden zijn om een goede
beoordeling te kunnen maken. Deze eerste drie maanden kunnen dan ook gebruikt
worden om de gegevens compleet te krijgen. Dit houdt in dat door de Voedselbank
altijd direct voedsel verstrekt wordt als dat bij het eerste contact nodig lijkt. Zolang de
aanvrager financieel beneden de norm van de voedselbank blijft, blijft ook de
voedselverstrekking duren. Steeds kan met een half jaar verlengd worden na
overlegging van recente cijfers over inkomen en uitgaven. De periode van
verstrekking duurt in beginsel maximaal 3 jaar

Tijdens de verstrekking dient de aanvrager zich wel aan een aantal regels te houden
ten aanzien van het ophalen van de voedselpakketten. Niets is meer frustrerend voor
de vrijwilligers van de Voedselbank dan wanneer een met zorg en moeite
samengesteld pakket niet opgehaald wordt. Daar wordt bij de aanvrager dan ook van
begin af aan de nadruk op gelegd: meld je af als je niet kunt komen, zodat er geen
werk voor niets gebeurt. Als een pakket zonder afmelding niet opgehaald wordt, dan
ontvangt de aanvrager de gele kaart (om maar even een parallel met voetbal te
maken). Hiervan krijgt hij/zij bericht en mochten wij het nodig oordelen, berichten wij
ook de hulpverlener. Gebeurt dit een tweede maal, dan wordt de rode kaart
getrokken, wordt de aanvrager uitgeschreven en stopt de voedselverstrekking.
Hiervan krijgt de hulpverlener altijd bericht. Het kunnen sancties zijn die hard
overkomen en die vaak ook flinke consequenties hebben. Toch gebeurt het wekelijks
dat een of meerdere pakketten blijven staan.
De voedselverstrekking blijft niet voor onbepaalde tijd doorgaan. In het reglement van
de landelijke Vereniging van Voedselbanken in Nederland is een maximale termijn
van drie jaren opgenomen. De Voedselbank wil geen permanente vorm van
ondersteuning bij armoede in Nederland zijn. Voedselbank Montferland conformeert
zich aan deze termijn. Na drie jaren zijn andere maatregelen nodig om
mensen/gezinnen uit het financiële slop te halen en daarvoor zal de hulpverlener zich
moeten inspannen. Er zijn, in bijzondere gevallen, uitzonderingen mogelijk.
Bijvoorbeeld als binnen afzienbare tijd een verbetering van de financiële situatie te
verwachten valt, zoals aflopen van schuldtermijnen en dergelijke. Steeds meer blijkt
dat deze ”driejaar-termijn” onder druk staat. De Nederlandse samenleving heeft geen
antwoord op situaties waarin mensen en gezinnen langdurig in armoede verkeren.
Binnen de landelijke vereniging van de Voedselbanken is de discussie op gang
gekomen hoe hierop te reageren.

Enkele getallen 2018
Er zijn:
3530 tassen voedsel verstrekt.
57 nieuwe cliënten aangenomen.
102 verlengingen afgegeven.
52 verzoeken om een verlenging niet gehonoreerd
13 cliënten vrijwillig vertrokken
29 “gele kaarten” verstrekt (tas zonder afmelding laten staan)
11 “rode kaarten” gegeven (tas 2 x zonder afmelding laten staan).

