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VOORWOORD
Voedselbank Leusden is een project van SMBL (Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden)
Aangezien een zelfstandige voedselbank in Leusden organisatorisch gezien moeilijk haalbaar is, is er tussen Voedselfocus
Amersfoort en SMBL een overeenkomst opgemaakt. Voedselbank Amersfoort haalt voor ons de goederen voor de basispakketten bij het regionale distributiecentrum en slaat ze op.
Op vrijdag worden de basispakketten met hulp van twee van
onze eigen vrijwilligers samengesteld en naar Leusden gebracht. Voedselbank Leusden betaalt voor de dienstverlening
(opslag, vervoer en overheadkosten) aan Amersfoort een bijdrage op
jaarbasis.
De ruimte die Voedselbank Leusden voor het uitdelen gebruikt wordt
geheel belangeloos ter beschikking gesteld door de Gereformeerde
Kerk 'De Koningshof'.

STRUCTUUR ORGANISATIE

Bestuurlijk:
Vanuit het bestuur van de SMBL is Henk van de Wolde aangesteld als voorzitter voor de voedselbank

Uitvoering:
In Leusden werken 3 vrijwillige coördinatoren t.w.:
Coördinator communicatie (Martje Meerveld)

V O E D S E L B A N K
L E U S D E N ,

Coördinator intakes en herbeoordelingen (Roelie Nanninga)
Coördinator uitdeelploeg (Andries van Hijum)
En 45 andere vrijwilligers t.b.v.

N E U T R A A L
E N
O N A F H A N K E L I J K .

logistiek
intake en herbeoordeling
acquisitie
inpakken Amersfoort/jarige job pakketten
assortimentsbeheer

“ B U R G E R S
V O O R
B U R G E R S ”
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KLANTENBESTAND
Stand per 1 januari 2016 47 huishoudens
Klantenbestand per 31 december 2016: 55 huishoudens
13 huishoudens zijn langer als een jaar klant van de voedselbank.
(aangemeld 2013 (1), 2014 (4) 2015 (8)

Het aantal (per 31-12-2016):

1 persoonshuishouden

25

1 persoonshuish. met kinderen

15

Gezinnen

15

Aantal kinderen 79

WEKELIJKSE AANVULLING

Iedere week wordt er bij de Leusdense en Achterveldse winkeliers voedsel opgehaald door Edwin Kielstra, Hans de Bruin en Anton Chambon.
De winkeliers zorgden ook in 2016 weer voor
voldoende aanvulling op de basispakketten.
Wij zijn dan ook heel blij met de fantastische
medewerking van de Leusdense winkeliers!
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VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN
Wachten op de uitkering (van werkloosheidsuitkering naar bijstand b.v.), aangemeld bij stadsring 51 maar het duurt lang voor e.e.a. rond is (administratie nog niet op orde, minnelijk traject
komt niet rond. Schulden uit eigen bedrijf en dus een lang opstarttraject. Eigen woning wordt
maar niet verkocht etc. etc. ) Problemen met de belastingdienst komen nog steeds veel voor.
Daarnaast speelt vooral bij nieuwkomers het probleem dat zodra zij een woning krijgen toegewezen wel de uitkering snel beschikbaar komt, maar het aanvragen en toekennen van de toeslagen (zorg, huurtoeslag en kindgebonden budget) en de kinderbijslag nog enige tijd in beslag
neemt. De huur (vooruit betalen) zorgpremie etc. moet echter wel op tijd worden voldaan. Dat
maakt dat deze mensen vaak voor 3 maanden van de voedselbank gebruik kunnen maken. Een
slechte start dus voor deze mensen.
Achterstand bij betalen huur en energie, de premie zorgverzekering en de bestuurlijke boete
van het Centraal Justitieel Incasso Bureau komen ook regelmatig voor.
Ook zijn er een (klein) aantal mensen die nergens meer terecht kunnen. Hebben b.v. al eens in
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) gezeten en kunnen met de nieuwe schulden voorlopig nergens meer terecht voor hulp. Of zijn zonder schone lei de WSNP uitgegaan en
krijgen weer alle schuldeisers achter zich aan.
Steeds vaker zien we mensen die eigenlijk geen schulden hebben, maar toch tijdelijk niet rond
kunnen komen. Inkomen is op orde maar laag. Over het algemeen komen ze net uit. Komen er
echter een paar onvoorziene uitgaven (zorgkosten, eigen risico of andere onvoorziene uitgaven)
dan redden ze het even niet.
OPLOSSINGEN

Tijdens de intake/herbeoordeling kijken we
ook naar mogelijke oplossingen. Maakt iemand wel gebruik van alle financiële regelingen, loopt het traject bij de schuldhulpverlener
wel naar wens, naar wie kunnen we doorverwijzen voor meer/andere hulp etc.. Zit iemand
in beschermingsbewind, budgetbeheer of onder bewindvoering, dan nemen we indien nodig contact op met de hulpverlener en stemmen zaken af. Voor het aanvragen van tegemoetkomingen en/of het invullen van formulieren verwijzen we door naar een evt. bewindvoerder/budgetbeheerder, het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) of Stadsring 51. Voor belastingzaken idem dito. Heeft iemand
hulp nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan verwijzen we door naar Larikslaan2. In uitzonderlijke gevallen waarbij iemand echt in de knel zit proberen we zelf een oplossing te vinden.
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SPONSORS EN ACTIES IN 2016
Leusdense inwoners, ondernemers en organisaties tonen een enorme betrokkenheid bij mensen die het moeilijk hebben.

FINANCIËLE SPONSORS IN 2016

Particuliere giften (veelal anoniem, vaak structureel)
Koningshofkerk, Protestantse gemeente Leusden, Kringloop Amersfoort/Leusden, St. Lukasparochie Leusden, Rabobank, Hobbyskoop
Leusden Zuid, Academas, tandtechniek ATL, Wim Wahle Jeugdfonds, Lions Club Leusden, AFAS, diverse anonieme gevers/
donateurs.
VASTE LEVERANCIERS

Boni, beide Jumbo’s, Spar Achterveld, bakkerij Bart, Bakkerij Mekking, de kaasspecialist. Iedere week komen er weer heel veel producten van onze vaste leveranciers. Zij dragen de voedselbank een
warm hart toe en verlenen alle medewerking.

CARTRIDGES EN FLESSENBONNEN

Bij de Bruna worden nog steeds cartridges ingezameld. Opbrengst is
voor de voedselbank.
Bij Boni en AH stonden in 2016 inzamelingsbussen voor de flessenbonnen.
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WINKELACTIES

De inwoners van Leusden hebben zich ook in
2016 weer van hun beste kant laten zien. De
jaarlijkse inzamelactie van de voedselbank bij de
deelnemende supermarkten leverde 30% meer
op dan in 2015, namelijk 331(!) dozen.
Waarmee opnieuw werd bewezen dat de Leusdenaren graag iets over hebben voor mensen die
het minder breed hebben.
Inzamelingsactie 2016

Jaarlijks staan 62 vrijwilligers tussen 9.00 tot 18.00 enkele uren bij
de ingang van de supermarkten om de klanten te vragen ook voor
de mensen die op de voedselbank zijn aangewezen, iets te kopen.

GROOT ZANDBRINK EN DE VOLKSTUINEN

Henk en Etha Hoff verzamelen iedere week de groente van Groot
Zandbrink en de volkstuinen. Zij wassen en sorteren de groente en
leveren het iedere vrijdag af bij de voedselbank. In het tuinseizoen
hoeft er zo geen extra groente te worden ingekocht.

LIONSCLUB LEUSDEN VERZAMELDE KOFFIEPUNTEN

De Lions Club Leusden zet zich de laatste jaren erg in voor de Voedselbank door middel van allerlei acties. Een daarvan is de DE koffiepuntenactie. Zo werd in het najaar opnieuw een oproep gedaan DEpunten in te leveren bij één van de verzamelpunten: beide Jumbo’s,
Bruna, Herbrink Makelaars en woonzorgcentrum St. Joseph in Achterveld. En opnieuw met groot succes. Dit keer konden bijna 500
pakken koffie tegemoet worden gezien! De Lions stellen daarom dat
ze ook in de toekomst weer zulke acties zullen gaan organiseren. U
kunt dus rustig doorsparen!
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GEEF MIJ MAAR EEN BOEK

In maart kwam burgemeester Vermeulen samen met
Tim en Francis van Voorst (THE Read Shop) 20 gratis
kinderboeken aanbieden in het kader van de landelijke
actie "geef mij maar een boek". Thea Maas van theater
De Tuin had er samen met de The Read Shop voor gezorgd dat kinderen van onze klanten ook gratis naar de
film Oorlogswinter konden. Het werd een gezellig moment met koffie en zelf gebakken cake van Tetsje.
PAASACTIES

Dat de Leusdense middenstand de Voedselbank Leusden (VbL)een
warm hart toedraagt, is genoegzaam bekend. Dat zij dat met de
feestdagen extra laten blijken is ook een feit. Voor afgelopen Pasen
pakte de Kaasspecialist uit. Voor elke klant was er op
Goede Vrijdag een paasstol waarbij de eigenaren Fred en
Noah de Lange óók nog voor iedereen een stuk jonge
kaas van een pond leverden.

Maar niet alleen het Leusdense bedrijfsleven denkt aan
de medemens. Het personeel van Alfatech in Amersfoort
(elektrotechniek, telematica en telecom) bedacht dat het
voor de kinderen van de klanten van de Voedselbank wel
zuur is als zij minder van deze traditie zouden kunnen genieten als
hun leeftijdgenootjes. Daarom stelden zij voor elk kind een zakje
met chocolade-paaseitjes ter beschikking
Het Wim Wahle Jeugdfonds stelde voor iedere klant een bon ter beschikking waarmee men zelf inkopen kon doen bij de Jumbo in de
Hamershof.
LADY’S CIRCLE GEEFT KINDEREN VAKANTIE

De Ladies Circle Leusden, een vereniging van vrouwelijke
ondernemers die zich onder meer bezighoudt met sociaal/maatschappelijke zaken, heeft € 1400,- bij elkaar
gebracht voor de Voedselbank Leusden (VbL). Dat bedrag
werd opgehaald met een gehouden bingo en een kidsdisco tijdens Halloween. Van de opbrengst konden deze zomer negen kinderen van klanten van de Voedselbank
deelnemen aan een zomerkamp bij de YMCA in de Treek.
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SCHOONHEIDSBEHANDELING CADEAU

Dorien Raaijmakers, eigenaresse van Schoonheidssalon ‘Dorien’ is inmiddels een bekende sponsor
van de Voedselbank. Vrijdag 13 mei was zij weer in
de Koningshof om acht klanten een cadeaubon te
geven voor een behandeling.
Die bonnen werden door vrijwilliger Edwin Kielstra
in ontvangst genomen.

FIETS VOOR TOEKOMSTIGE BRUGKLASSER

In juni mochten we weer net als vorig jaar een nieuwe fiets weg geven aan een toekomstige brugklasser. Gesponsord door de ouders
van de eigenaar van 33 tweewielers!

ZOMERACTIES

OR van basisschool de Brink bracht in juni een kar vol levensmiddelen. Geweldig!
In juli weer voor ieder kind kinderzwerfboeken ontvangen van Joke
Staal, ambassadeur stichting kinderzwerfboek voor Leusden.
We mochten in de katholieke kerk 20 dozen met houdbare voedingsmiddelen ophalen. Pastoraal medewerker Fred Kok vierde zijn
25 jarig jubileum. De collectie was in natura en bestemd voor de
voedselbank.
TOPVAKANTIE BIJ YMCA

Tijdens de zomervakantie genoten weer veel kinderen
van Leusdense voedselbankklanten van een verblijf bij
het YMCA in de Treek. Een week lang hebben kinderen
die doorgaans geen enkel verzetje kennen verschrikkelijk veel plezier gehad met leeftijdgenoten. Wat is er
mooier voor kinderen dan in de natuur te ravotten, spelletjes te doen en de competitie aan te kunnen gaan met
anderen? Dankzij enkele Leusdense maatschappelijk
betrokken bedrijven en organisaties die het zomerkamp financierden, was het ook dit jaar weer mogelijk. Dat de kinderen daarvan
genoten was weer van de stralende snoetjes af te lezen.
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BOUWDORP

Ook in 2016 startte bij de IJsbreker het traditionele
bouwdorp. Gedurende vier mooie dagen konden op het
parkeerterrein kinderen van de basisschool met sloophout hun eigen bouwsels timmeren. Ook dit jaar stelde
de IJsbreker tien kaarten ter beschikking van kinderen
van klanten van Voedselbank Leusden. In totaal zwaaiden dit jaar ruim 400 kinderen de hamer.
HONING VAN IMKERIJ DE VALLEI

In november bezochten George Hilwig en zijn vrouw
Tessa de Voedselbank Leusden. Zij brachten 50 potjes bloemenhoning mee. Made in Leusden!
George Hilwig is imker. Hij houdt sinds 2007 de Imkerij en sinds 2015 onder de naam Imkerij De Vallei.
Zijn kasten staan bij de Liniedijk en daarnaast heeft
hij er ook nog enkele in de Vlinder- en bijentuin aan
het Vlinderpad. In totaal heeft De Vallei twaalf bijenvolken.
SINTERKLAASACTIES

Dit jaar alweer voor de vierde keer kocht de Lions club speelgoed bij Intertoys aan het Plein, welke onderneming de cadeaus voor een speciaal prijsje ter beschikking stelt.
De leden van de Lions zijn dan vervolgens een hele avond bezig met inpakken en bij elk presentje een passend gedichtje te
schrijven.

Erik Jagers bracht heerlijke amandelletters voor alle klanten!
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SALVERDAMUNT

30 november overhandigde Mieke Bleij,
directeur Kringloopcentrum, het allereerste exemplaar aan Elselien Salverda-van
IJken. De kringloopmunt is vernoemd
naar Ago Salverda en herinnert daarmee
blijvend aan een zeer sociaal en betrokken bestuurslid van het kringloopcentrum. De munt heeft voor de ontvanger
een waarde van € 1,- als geldig en exclusief betaalmiddel in Kringloopcentrum
Amersfoort én Kringloopcentrum Leusden. De munt heeft echter, en dat maakt het bijzonder, een dubbele
sociale waarde! Voor iedere munt die de klant in het kringloopcentrum besteedt doneert het kringloopcentrum voortaan óók 1 euro
aan een goed doel. In de maand december was de opbrengst bestemd voor de voedselbanken in Amersfoort en Leusden
KERSTBIJEENKOMST

Tijdens een gezellige bijeenkomst met een kopje koffie/drankje en
wat lekkers werden ook dit jaar weer mooie
kerstpakketten aan onze klanten uitgereikt. De
pakketten zijn wederom beschikbaar gesteld
(en ingepakt door personeel van) ARAG en werden aangevuld met extra’s. Verhage fast food
restaurants doneerde bonnen om met het hele
gezin te komen eten. Vanuit de werkgroep Caritas, RK kerk Leusden was er een envelop met
vrij te besteden euro’s. Ook 500 oliebollen aan
de klanten uit mogen delen. Gebakken door
zorginstelling 's Heerenloo.
VRIJWILLIGERS BEDANKT!

Ook dit jaar werden alle vrijwilligers van de Voedselbank door de
Stichting Maatschappelijk Begeleiding Leusden bedankt voor hun
wekelijkse inzet. Dat gebeurde in de Koningshof waar voorzitter
Henk van de Wolde hen toesprak en daarna een VVV-cadeaubon en
kerststol overhandigde. De gelegenheid werd ook aangegrepen om
alle sponsors en donors van de VBL in het zonnetje te zetten,
(zonder de pretentie volledig te zijn).
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NAWOORD

Voedselbank Leusden bestaat dankzij de inzet van tientallen toegewijde vrijwilligers. Zonder hen kan dit werk niet worden gedaan. Vol
enthousiasme zorgen ze er voor dat de organisatie iedere week
weer vlekkeloos verloopt. Daar zijn we dankbaar voor.

Voedselbank Leusden weet dat er ook voor 2017 de nodige uitdagingen liggen. Daar gaan we weer van harte mee aan de slag. Tegelijk hopen we dat het draagvlak voor het
werk van de Voedselbank blijft bestaan.
Gelukkig beschikken wij over een goed netwerk van leveranciers en spreken ook op
deze plek onze waardering uit voor bedrijven en middenstanders, die geregeld voedsel om niet of tegen een scherpe inkoopprijs aan ons beschikbaar stellen.
Spontaan vinden acties plaats en krijgt de
voedselbank giften. Zo blijft het mogelijk
om goed gevulde pakketten aan de deelnemers mee te geven. Kritisch blijven we op
waar het geld aan wordt uitgegeven en
dankbaar voor de vaak spontane acties die
het werk steunen. Daarmee lukte het om het jaar 2016 financieel
gezond te kunnen afsluiten.
We hopen de lezer met dit jaarverslag een goed beeld over 2016 te
hebben geven. Al is het vast niet volledig, het geeft in grote lijnen
weer wat er zoal gebeurd bij voedselbank Leusden.
Heeft u vragen dan kunt u die altijd aan ons stellen. Onze contact
gegevens vind u op het voorblad van dit jaarverslag
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