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Jaarverslag 2019
Cliënten
In januari gestart met 89 Pakketten, in december waren er nog 85 pakketten nodig.
Werkvloer
Mede door het steeds wijzigende voorschriften van de diverse instanties hebben we naar ratio
maatregelen genomen.
Na onderzoek hebben we de internetsite van voedselbank “Giessenlanden-Zederik” geheel vernieuwd.
Aanvoer producten
Wekelijks werd er door vrijwilligers met onze bus naar DC Rotterdam gereden om klaargezette bulk op te
halen.
Door meerdere winkelacties met medewerking van de winkeliers kwam een stroom van levensmiddelen
opgang, die ook nog werden aangevuld met boodschappenpakketten.
Tuinverenigingen en particulieren verzorgden een stroom verse groenten.
Er werden met regelmaat ook gerookte forel bezorgd.
We ontvingen ook regelmatig fruit zoals appel en peren en citrusvruchten.
Er werd door kinderen van diverse basisscholen aan de hand van leerprojecten aandacht geschonken
aan het bestaan van armoede en het bestaan van de voedselbank en die nood te lenigen .
Dat resulteerde in een inzameling door de kinderen die ons soms verbaasd deed staan.
Ook was er de winkelactiecommissie die, ondanks personele onderbezetting, menige winkelacties op
touw zette met als doel producten in te zamelen waarmee de voedselbank de pakketten kunnen vullen.
Een grote hoeveelheid aan levensmiddelenartikelen mochten we middels deze acties ontvangen.
Rond 5 december , Kerst en andere feestdagen werden we weer verrast met allerhande pakketten met
boodschappen waaronder banketstaven ,kerstbroden etc.
Giften
Veel bedrijven, kerken en particulieren hebben met hun giften in welke vorm dan ook bij gedragen
aan het goed kunnen functioneren van de voedselbank.
Overige acties
We ontvingen door particulier initiatief op internet ingezamelde geactiveerde waardecheques
van de Postcode loterij voor een aanzienlijk bedrag aan boodschappen.
Bestuur
Het bestuur kwam regelmatig bijeen om de lopende zaken te bespreken, en vertegenwoordigde de
vergaderingen van Stichting Voedselbanken Nederland bij diverse gelegenheden.

Vanuit het bestuur werden ook de vergaderingen van het Regionaal Overleg Platform (R.O.P.) en de ALV
(Algemene Leden Vergadering) bezocht.
Uit ons bestuur vertrok in september ons bestuurslid intake; per oktober hebben we een nieuwe intaker.

Wisseling diverse vrijwilligers
We hebben van diverse mensen afscheid moeten nemen, maar gelukkig kwamen er telkens weer
nieuwe vrijwilligers voor in de plaats, zodat het werk van de voedselbank door kon gaan. We hebben
het dan over rijders, mensen op de werkvloer en winkelactiemedewerkers.
Voedselveiligheid
In 2019 kregen wij een onaangekondigde inspectie van de Houwers groep en behielden
we 95 van de 100 punten.
Ook werd aan “Voedselbank Giessenlanden-Zederik” een certificaat uitgereikt door de ongediertebestrijding voor een ongediertevrije werkvloer en opslag.
Tot slot
Al onze handelingen zijn onbezoldigd geschied naar de richtlijnen van het ANBI.
Het jaar 2019 is voor ons als voedselbank tot een goed einde gekomen.
Maar ook in 2020 zal de hand weer aan de ploeg moeten met nieuwe uitdagingen die ons
worden voor-en opgelegd door onze overkoepelende organisaties, zoals ARBO en Zorgen Warenautoriteiten, die ons daarin ook adviseren.
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