JAARVERSLAG 2020
ALGEMEEN
2020 is een jaar, dat we niet snel zullen vergeten. In maart brak CORONA uit!!
Dit had en heeft grote gevolgen voor de samenleving, dus ook voor de Voedselbank en de
Kledingbank. Dit zijn de belangrijkste regels, waar we ons aan houden: 1½ meter afstand,
handen desinfecteren, mondkapjes en beperkt aantal mensen in het gebouw.

VOEDSELBANK Sliedrecht
Ondanks CORONA hebben we elke week op donderdag de klanten een voedselpakket
kunnen geven. Bij de uitgifte hebben we, behalve de algemene regels, tijdsblokken
ingevoerd, zodat er geen lange wachtrijen ontstaan.
Aan wie verstrekken we voedselpakketten ?
Behalve in Sliedrecht, maakt onze Voedselbank ook voedselpakketten voor huishoudens in
een deel van de Alblasserwaard. We hebben een uitgiftepunt in Bleskensgraaf en in NieuwLekkerland. De voedselpakketten worden met onze bus naar de uitgiftepunten gebracht.
Daar zijn vrijwilligers, die de pakketten uitreiken. Klanten in Sliedrecht, die echt verhinderd
zijn om ’s middags hun pakket op te komen halen, kunnen donderdagavond komen.
Wie komt in aanmerking voor een voedselpakket?
Aanvragen voor een voedselpakket ontvangen we van hulpverleners en bewindvoerders.
Een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief inkomenstoets, wordt door de vrijwilligers
van de intake beoordeeld. Het gaat om het besteedbaar inkomen. We hanteren de normen
van Voedselbank Nederland. Elk jaar wordt deze normering aangepast. Na een periode van
3 of 6 maanden wordt deze beoordeling opnieuw gedaan. In totaal kan er 36 maanden
gebruik gemaakt worden van een voedselpakket.
Hoe verdelen we het eten over de huishoudens?
Vanaf mei hanteren we het volgende systeem: Je krijgt een ROOD pakket , een WIT pakket
of een BLAUW pakket. Het rode pakket is het kleinste en het blauwe pakket het grootste.
Bij het toekennen kijken we naar het aantal volwassenen en de gezamenlijke leeftijd van de
kinderen.
Aantal klanten
1 jan
2018
2019
2020
2021

Sliedrecht Bleskensgraaf
39
5
51
7
75
13
88
8

Nieuw-Lekkerland
9
15
11
13

In 2020 is er een geringe toename van het aantal klanten.
Van 2018 tot nu zien we een verdubbeling van het aantal klanten.

Totaal
53
73
99
109

Hoe komen we aan eten?
Het Regionale Distributie Centrum in Rotterdam levert ons, tegen vergoeding, elke week
een goed gevuld krat met allerlei producten, er zitten ook verse producten in. In boxen
komen er ook koel- en vriesproducten mee.
We vullen dit voedselpakket aan:
- met groente/fruit, pannenkoeken/poffertjes, brood
Dit wordt bij verschillende bedrijven opgehaald of gekregen van andere
voedselbank uit de omgeving (ruilhandel)
- Producten uit het magazijn. Deze ontvangen we van winkelacties.
- Producten die we elke maand kopen: rijst, eieren, kaas, vis, aardappelen en uien.
Giften, donaties, sponsoren
Wat hebben we veel gekregen in 2020, vooral in de december maand. Zo veel hebben we
nog nooit gehad!! Heel verrassend! Van Sintcadeautjes tot giften van bedrijven. Van
kerstukjes tot kiprollades. Heel, heel hartelijk dank!!
Ook wil ik de dozen van Stichting Jarige Job hier noemen. Alle kinderen t/m 18 jaar
ontvangen deze voor hun verjaardag.
Voedselveiligheid
In 2016 hebben we het predicaat Voedselbank GROEN gekregen.
Bij de controle in 2020 hadden we 98 punten. Heel mooi!!
Facebook
Zowel Voedselbank als Kledingenzo hebben een Facebook pagina

Kledingbank KLEDINGENZO
De gevolgen van CORANA voor de Kledingbank waren ingrijpender. In de periodes van de
lockdown konden we geen klanten toelaten. Buiten de lockdown hebben we gewerkt met
afspraken. We hebben tijdsblokken van drie kwartier.
Gebruikte kleding afgeven
Dit is het hele jaar doorgegaan. Onze vrijwilligers hebben het gesorteerd. De mooiste kleding
wordt in de winkel gehangen of bewaard. Voor de overige kleding hebben we een goede
bestemming.
Winkelen in KLEDINGENZO
Er mochten alleen afspraken gemaakt worden door klanten met kledingpassen. Dit zijn
klanten van Voedselbanken en huishoudens, met een bijstandsuitkering. Door beperkende
maatregels is er wel minder gebruik van gemaakt. Voor de veiligheid hebben we niemand
toegelaten om kleding te komen kopen! De uitverkopen, die we normaliter 4 x per jaar
houden, hebben we niet door laten gaan.
Hoeveel kledingpassen hebben we uitgegeven?
Winter 2017-2018
Zomer 2018
Winter 2018-2019
Zomer 2019
Winter 2019-2020
Zomer 2020

Kledingpassen
475
560
708
745
614
626

Huishoudens
151
178
228
248
219
208

TENSLOTTE
Vrijwilligers
Wat zouden wij zijn zonder vrijwilligers! Bij de Voedselbank zijn er 65 vrijwilligers actief,
bij Kledingenzo zijn het er 20. Niemand van de vrijwilligers heeft ook dit jaar een
vrijwilligersvergoeding gekregen. Wel hebben we dit jaar de vrijwilligers twee keer een bon
gekregen als waardering voor hun inzet!
Bestuur
Het bestuur heeft 5 x vergaderd. Het eerste deel van de vergadering was ook een van de
coördinatoren aanwezig.
Als we terug kijken op 2020, kunnen we zeggen dat het werk bij VOEDSELBANK SLIEDRECHT
en Kledingbank KLEDINGENZO in deze coronatijd door kon gaan. Heel fijn voor onze
doelgroep. Het komend jaar gaan we ons weer inzetten om voedselpakketten uit te reiken
en gratis kleding aan te bieden.
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