Jaarverslag 2015 van Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân te
Drachten.
1.Verslag van het bestuur
Er zijn in 2015, 4 algemeen bestuursvergaderingen geweest. O.l.v. de voorzitter van VB Leeuwarden
en de voorzitter van SSVF, is er eind mei een bijeenkomst in Leeuwarden geweest met de leden van
SSVF over het meer met elkaar samenwerken en het als 1 blok naar buiten te willen treden naar
externe partijen. In het afgelopen jaar zijn Marian Boers en haar opvolger Jo Bosma beiden secretaris
van SSVF overleden. Jo Bosma is als secretaris opgevolgd door Wim Baart van VBZWF te Balk. Nikita
Brameijer heeft door drukke werkzaamheden haar bestuursfunctie in het DB van SSVF opgezegd en
zij is opgevolgd door Rob Kruijt van voedselbank Kollumerland. Reint Oostra van voedselbank
Weststellngwerf is bereid gevonden om de algemeenbestuursvergaderingen te notuleren. De taak
van Rob Kruijt zal voornamelijk bestaan uit het onderhouden van contacten tussen ons depôt en de
leden/voedselbanken van SSVF.

2. Toekomst
Alle goederen uit het DC Meppel worden op donderdag aangeleverd. Een groot logistiek probleem is
de voornamelijke uitlevering op vrijdag van onze voedselbanken. Deze uitleveringen zouden meer
gespreid moeten worden over de hele week. De provincie wil inzetten op duurzaamheid binnen de
voedselbanken, er zal voor Leeuwarden en Drachten worden gekeken naar mogelijkheden van
zonne- energie om de energiekosten te verlagen. De heer Frans Andringa uit Wolvega gaat acquisitie
doen voor de SSVF voedselbanken. In 2016 worden de leveranties aan de voedselbanken verschoven
van de even weken naar de oneven weken, maar dit moet nog verder uitgewerkt worden. De
inzamelingsactie van MBO scholen in Smallingerland om in december per leerling minimaal 1 product
mee te nemen naar school voor de voedselbanken , wordt waarschijnlijk in 2016 overgenomen door
de andere voedselbanken. In januari 2016 staan er twee screenersbijeenkomsten gepland. Aan de
inzalmelactie van Omrop Fryslan werd ook in 2015 weer meegewerkt. 2/3 van de ingezamelde
producten was voor SSVF. De website van SSVF is aangepast en de ANBI gegevens staan erop
vermeld. De meeste leden/voedselbanken hebben een kleine groei van hun aantal cliënten gehad in
2015. In de loop van 2015 zijn alle aangesloten voedselbanken “groen” geworden, ook het DC in
Meppel. Er worden in 2016 veel meer koel- en versproducten verwacht. Hierdoor zal de logistiek
moeten worden aangepast.

3. Organisatie
Er zijn meer rolcontainers en koelboxen aangeschaft . Dit i.v.m. een wisselsysteem, zodat de
chauffeur niet lang hoeft te wachten. Een heikel punt blijft het op tijd weer inleveren van de
koelelementen,koelboxen en rolcontainers. De producten van de inzamelactie van Omrop Fryslan
zijn uiteindelijk verdeeld. Niet iedere voedselbank kon de grote hoeveelheid in 1 keer
ontvangen.Voor een eventueel volgende inzamelactie moet er een goed draaiboek komen.
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Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

J. Walsma
H. Tjeerdsma
W. Baart
R.Kruijt

Het aantal vrijwilligers bedraagt 10 en zij maken wekelijks 40 uur voor SSVF.

4. Financiën
Begin 2015 is er besloten de pakketprijs op € 2,00 te houden, € 0,45 hiervan is bestemd voor het
transport vanuit Meppel, de rest is voor de kosten het eigen transport en opslag. De geldelijke
bijdrage van de SSVF leden voor vervoer en opslag van producten mag jaarlijks in 4 termijnen worden
voldaan. Accountantskantoor Van der Veen/Kromhout is bereid gevonden om voor circa € 100 per
maand de boekhouding en kwartaalrapportages uit te voeren.
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