Jaarverslag 2016 van Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân te
Drachten
1. Verslag van het bestuur
Er zijn in 2016 zes Algemene Bestuursvergaderingen geweest. Kobus Walsma gaf in de vergadering
van maart aan te willen stoppen als voorzitter van SSVF, vanwege de te verwachten drukte op weg
naar een Distributie Centrum. In de AB-vergadering van eind september nam hij afscheid van SSVF als
voorzitter. Harry Tjeerdsma heeft de werkzaamheden als voorzitter en daarnaast als penningmeester
sinds half augustus tijdelijk overgenomen. Eerder was Harry Tjeerdsma voorzitter van Voedselbank
Smallingerland. Het DB is op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter en penningmeester voor SSVF.
In de AB-vergadering van augustus werd Harry Veenendaal gekozen als algemeen bestuurslid, met
als werkgebied de dagelijkse leiding op de werkvloer. In oktober is er een secretaresse aangenomen
voor de bezetting van de telefoon en administratieve werkzaamheden.
In november trad Harry Tjeerdsma af als voorzitter en penningmeester. Sjoerd Talsma (voorzitter van
VB Heerenveen) nam de werkzaamheden van Harry Tjeerdsma tijdelijk waar, totdat er een nieuwe
voorzitter van buiten de SSVF leden was gevonden. In november werden Klaas Antuma van VB
Achtkarspelen tot vicevoorzitter en Willem Oosterhuis tot penningmeester benoemd. Ook werd in de
november vergadering Nysius van Rijn als beoogde nieuwe voorzitter voorgesteld aan de leden.

2. Toekomst
SSVF wil een DC voor heel Friesland worden. Harry Tjeerdsma is medio 2016 begonnen contacten te
leggen met VBN hierover. Om een DC te worden, moest SSVF eerst ‘groen’ worden. Rob Kruyt zette
zich hiervoor in. De start voor aanschaf/subsidie van zonnepanelen voor SSVF is in november weer
begonnen.
Door VBN zijn in 2016 landelijke afspraken met Aldi, Coop en Plus gemaakt over levering van hun
supermarkten aan de plaatselijke voedselbanken. Deze leveringen beginnen in januari 2017. Dit leidt
tot een groter en vaker aanbod van voedsel aan de voedselbanken.

3. Organisatie
De succesvolle inzamelingsactie van Omrop Fryslân in 2015 is niet voortgezet in 2016. Er is een
werkgroep van noordelijke voedselbanken opgericht, met als doel het aangeboden voedsel door DC
Meppel op een goede manier te verdelen. Harry Tjeerdsma en Sjoerd Talsma maakten namens SSVF
deel van uit van deze werkgroep.
VBN startte een enquête in februari onder alle voedselbanken en DC’s in Nederland over hoe om te
gaan met een groter aanbod van voedsel. De vragen gingen over vaker uitdelen, criteria verhogen,
meer vrijwilligers, hogere kosten en voldoende ruimte. Er werd per voedselbank heel verschillend
over gedacht. SSVF denkt deze problemen aan te kunnen, er is bijvoorbeeld voldoende koel- en
vriescapaciteit.
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Voedselbank Smallingerland gaat in juli verder met eigen en gemeenschappelijke ruimtes in het pand
aan de Hemmen 79 en SSVF gaat op weg als toekomstig DC. Er was op verzoek van SVS een
werkgroep opgericht om de splitsing te begeleiden, die eind 2016 is afgerond.
Op de Algemene Leden Vergadering van VBN van 19 november is besloten de toelatingscriteria voor
cliënten te verruimen per 1 januari 2017. Er zijn drie regionale screeners bijeenkomsten geweest.
Het dagelijks bestuur bestond uit:

Voorzitter:
J. Walsma/H.Tjeerdsma/S.Talsma
Penningmeester: H. Tjeerdsma/W. Oosterhuis
Secretaris:
W. Baart
Bestuurslid:
R. Kruijt
Bestuurslid:
H. Veenendaal

Er waren 24 SSVF vrijwilligers en zij maakten wekelijks 174 uur voor SSVF. In totaal waren er 1153
cliënten van de bij SSVF aangesloten voedselbanken en er werden 3038 monden gevoed.

4. Financiën
Er werd in maart besloten dat een pakketprijs in 2016 € 1,80 is. Er was geen verrekening van de
betaalde voorschotten. De jaarrapportage 2015 is door accountantskantoor Van der Veen en
Kromhout gedaan en zij zullen dit in het vervolg blijven doen. De kosten van de bedrijfsauto en
heftruck waren in 2016 aanzienlijk hoger dan begroot. Het geld dat SSVF heeft ontvangen voor de
zonnepanelen, werd op een aparte spaarrekening bij de Rabobank gestort. De geldelijke bijdrage van
de SSVF leden voor vervoer en opslag van voedsel werd jaarlijks in 4 termijnen voldaan.
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