Er is weer veel gebeurd in 2017.
Ook dit jaar werd er weer iedere week een voedselpakket uitgedeeld aan mensen die in aanmerking
kwamen voor de voedselbank.
Per 1 januari verruimden we onze normen tot gebruikmaking van de voedselbank. (We conformeren
ons aan de richtlijnen van de landelijke voedselbank) Toch bleef het aantal gezinnen dat gebruik
maakte van de voedselbank behoorlijk stabiel. Gebruikers werden bij aanvraag gescreend en werden
beoordeeld, via een halfjaarlijkse screening, of men in aanmerking bleef komen voor een pakket.
Begin 2017 hadden we ongeveer 290 gezinnen die gebruik maakten van de voedselbank. Maar door
de aantrekkende economie konden sommige klanten het stellen zonder de voedselbank. Dit leidde
halverwege het jaar tot een daling. Vanaf juli maakten ongeveer 260 gezinnen gebruik van de
voedselbank.
De samenwerking die Voedselbank Nederland sloot met supermarkten en producenten van voedsel
heeft haar vruchten afgeworpen. Structurele aanvoer van voedsel uit de regio was het gevolg.
Dagelijks werden producten afgehaald bij de lokale supermarkten. Mede hierdoor konden we weer
een gevarieerd pakket uitdelen.
De voedselveiligheid hebben we hoog in het vaandel staan. We zien er streng op toe dat de
producten op de juiste manier behandeld worden. Daarom hebben we in 2017 koelboxen
aangeschaft om de uitgifte in Ommen de Dedemsvaart nog beter (volgens de
voedselveiligheidsregels) te laten verlopen. We krijgen regelmatig controle voor de voedselveiligheid.
Zo ook dit jaar weer. Hierbij kregen we 94 (van de 100) punten.
Ook konden we weer rekenen op voldoende vrijwilligers. Ongeveer 80 vrijwilligers hebben zich dit
jaar weer ingezet voor de voedselbank.
We zijn in 2017 overgestapt naar een nieuw softwareprogramma “Asolutions”. Zo konden wij de
administratie nog beter uitvoeren.
Op bestuurlijk vlak verliep alles goed. Het bestuur is met 7 personen weer voltallig. Het bestuur
komt iedere maand bijeen. Waar nodig communiceren de bestuursleden onderling in goed overleg,
met vrijwilligers, deelnemers, leveranciers etc.
Ook dit jaar mochten en konden wij weer werken aan onze missie: het tijdelijk verstrekken van
voedselhulp aan mensen in financiële nood.

