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                Voedselbank Zeewolde 

 

September 2019: de zomermaanden en de schoolvakanties zijn weer voorbij,  

een nieuw seizoen begint.  

 

Vooruitkijkend naar een nieuw seizoen 

Via deze nieuwsbrieven houden we jullie en andere betrokkenen op de hoogte van de 

werkzaamheden van het bestuur. Zo werken we dit jaar vooral aan een goede 

financiële basis. We zijn blij dat we al zoveel giften gehad hebben. Maar we willen nog 

meer: we willen donateurs werven, zodat we meer draagvlak in de samenleving krijgen 

en minder afhankelijk worden van incidentele acties. We willen een goede relatie 

opbouwen met de gemeente Zeewolde. We zijn actief op sociale media om onze 

Voedselbank steeds weer onder de aandacht te brengen. We werken aan een goede 

relatie met de voedselbank Lelystad, waar we sowieso afhankelijk van zijn, en die, 

zoals jullie misschien weten, overgaat naar het winkelconcept, maar voor Zeewolde de 

pakketten ook in de toekomst zal blijven verzorgen.  
 

We gaan als bestuur nog meer doen en we zullen jullie op de hoogte houden via deze 

nieuwsbrief. We willen ook een bestuur zijn die heel nauw bij de werkvloer betrokken 

is. Daarom willen we ook bereikbaar zijn en open staan voor ideeën, suggesties, maar 

ook voor problemen, die we snel en goed willen aanpakken en zo mogelijk oplossen. 

Zeewolde is niet zo groot, dus jullie weten waar we te bereiken zijn. 
 

Jan Klop,  

voorzitter Voedselbank Zeewolde 

 
Lid van de Rabobank? Stem op de Voedselbank Zeewolde!  

De Rabobank Flevoland geeft € 65.000,-- aan 

verenigingen en stichtingen die de lokale 

samenleving van de gemeentes Dronten, Lelystad 

en Zeewolde helpen versterken. Dit doet de bank 

door het organiseren van → Rabo ClubSupport 

(voorgaande jaren de Rabobank Clubkas Campagne). Dit is een mooie kans om onze kas 

te spekken. Tijdens de campagne mogen leden van de Rabobank Flevoland hun stem 

uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. Hoe meer 

stemmen wij krijgen, des te meer geld de Voedselbank Zeewolde krijgt.  
 

De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019. 

U kunt 5 x stemmen, waarvan maximaal 2 x op dezelfde vereniging of stichting.  

U kunt dus, naast ons, ook anderen blij maken! 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://www.rabo-clubsupport.nl/flevoland/over-rabo-clubsupport
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Het bestuur: wie is wie? 
Het bestuur van onze Voedselbank is niet altijd even zichtbaar. Hieronder het huidige bestuur 

en hun taak. Herken je één van ons bv. in het dorp? Schiet ons gerust even aan, niet elk 

bestuurslid kent elke vrijwilliger. We maken graag kennis! 

 

Afscheid Marian de Koning 

Marian nam afscheid als vrijwilliger tijdens de jaarlijkse 

vrijwilligersbijeenkomst. We hebben haar bedankt voor de vele 

jaren (vanaf de start van de Voedselbank) dat ze ons geholpen 

heeft en vanzelfsprekend hadden we een afscheidscadeautje voor 

haar meegenomen.  
 

Zelf zei ze: “Vanaf het starten van de voedselbank ben ik vrijwil-

ligster geweest. Eerst naar Lelystad pakketten samenstellen en 

later in Open Haven uitdelen. Ik heb dit met liefde gedaan en 

helaas kreeg ik zo een beeld van Zeewolde dat er ook veel 

armoede is. Ik ben ook blij dat de Voedselbank weer een voltallig 

bestuur heeft met Jan Klop als voorzitter. Ik wil iedereen hierbij 

bedanken voor de fijne samenwerking, in het bijzonder Tiny Schor 

als drijvende kracht en luisterend oor van de Voedselbank. Ik wil Tiny hierbij een bos 

bloemen overhandigen voor haar tomeloze inzet voor de burgers van Zeewolde die gebruik 

maken van de Voedselbank.” 

 
 

Haringparty levert € 6.000,-- op! 

Het is inmiddels oud nieuws, maar hierbij een paar foto’s om nog even terug te denken aan 

die prachtige avond in juni. → Lions-Zeewolde: nogmaals onze hartelijke dank. Hiermee  

kunnen we de dorpsgenoten die dat hard nodig hebben, weer een hele tijd  

wekelijks een broodnodig steuntje in de rug geven.  

         Frits Grijsen neemt de cheque in ontvangst. Ed Loet-Loetoer en Erik Seinhorst waren er ook. 
  

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://zeewolde.lions.nl/
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Bezoek wethouder Egge-Jan de Jonge aan Voedselbank Lelystad 

Verslag: Jan Klop 
 

Op vrijdag 24 mei gingen wethouder de Jonge en 2 ambtenaren met ons mee voor een bezoek 

aan → Voedselbank “de Korenaar” in Lelystad, waar wij wekelijks onze voedselpakketten 

halen. Ik zorgde voor vervoer en laadde ze bij het gemeentehuis in mijn volkswagentje en zo 

togen wij naar Lelystad. Daar werden we hartelijk ontvangen door Jos 

Visser, de voorzitter en Hans Keverling Buisman, de secretaris van VB 

Lelystad. De gezellige drukte van de vrijdagmorgen met een hal vol met 

vrijwilligers, die bezig waren met het gereed maken van de 

voedselpakketten, gaf een goed beeld van de gang van zaken. De 

wethouder en de ambtenaren waren duidelijk onder de indruk. 
 

Bij de koffie in het bovenzaaltje gaf Jos Visser een uitgebreide 

toelichting op alle aspecten van het werk van de Korenaar. Vooral de belangrijke 

ondersteunende rol die de gemeente Lelystad aan hun Voedselbank heeft gegeven en geeft, 

werd uitgebreid besproken. De gemeente Lelystad zorgde voor een nieuw pand, ondersteunt 

met een jaarlijkse subsidie, denkt mee en komt met oplossingen. Wethouder de Jonge ging 

diep op dat onderwerp in. Ook de goede samenwerking tussen de voedselbanken van Lelystad 

en Zeewolde kwam aan de orde. Maar ook werd gesproken over onze afhankelijkheid van onze 

grote partner. In feite ondersteunt de gemeente Lelystad ook de Voedselbank in Zeewolde, 

merkte iemand op (noot: dat is niet correct, wij betalen Lelystad voor onze pakketten). 
 

Na het gesprek kregen we een rondleiding door het bedrijf. Afsluitend sprak de wethouder de 

aanwezige vrijwilligers toe en trakteerde hij op Zeewolder gebak bij de koffie. Tijdens de rit 

naar huis bleek uit de gesprekken dat dit bezoek zeker een “eyeopener” was voor zowel 

bestuurder als ambtenaren. Het was een zinvol bezoek, dat een goede basis vormde voor het 

opbouwen van een beter contact tussen de gemeente Zeewolde en onze Voedselbank. 
 

Op de foto: v.l.n.r. Jan Klop, wethouder Egge-Jan de Jonge, Marieke de Vries, Stan Stokvis en Jos Visser. 

 
 

Schenking: 20 toegangskaarten Apenheul 

Via onze vrijwilligster Carolien ontvingen we van iemand 

die anoniem wil blijven 20 toegangskaarten voor de 

Apenheul. Hij won ze bij de Postcodeloterij en wilde er 

anderen blij mee maken. Dat was geen probleem, er zijn 

immers genoeg gezinnen die te weinig geld hebben om op 

vakantie te kunnen gaan. Hij blij, wij blij en 20 personen 

blij omdat ze een leuk dagje uit hadden. 
 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://www.voedselbanklelystad.nl/
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Donateursactie 

Wij werken alleen met vrijwilligers en weliswaar ontvangen wij geregeld gratis voedsel van 

diverse leveranciers uit ons dorp, maar wij hebben ook veel kosten: de pakketten uit Lelystad, 

de bestelauto, brandstof, huur, energie, verzekeringen, etc. Elk jaar hebben wij ongeveer  

€ 18.000,-- nodig om ons werk te kunnen doen. 

 

Wij krijgen géén structurele subsidies, dus voor onze uitgaven zijn we 

volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Gelukkig krijgen we 

regelmatig geld van particulieren, kerken, serviceclubs en bedrijven. 

Maar dit is ook onze zwakke kant: we zijn te veel afhankelijk van 

incidentele giften. Daarom zijn we op zoek naar structurele inkomsten: 

donateurs die ons over een langere periode financieel willen steunen. 
 

→ www.voedselbankzeewolde.nl/doneren 

Voor deze actie hebben wij op onze website een pagina aangemaakt, hierop is onder meer het 

formulier ‘opgave donateur’ te vinden. Het formulier hoeft alleen maar te worden ingevuld en 

naar onze penningmeester te worden gemaild: → pm@voedselbankzeewolde.nl of per post naar 

ons secretariaat te worden gestuurd: Weteringplein 12, 3892 AM Zeewolde. Verder hoeft u niets 

te doen. Wij zorgen voor de overboekingen van de toegezegde bedragen (automatische incasso). 

Natuurlijk kunt u de donatie beëindigen als u dat wilt, een mail naar ons is daarvoor voldoende. 
 

De Voedselbank heeft een ANBI-status: we zijn een ‘algemeen nut beogende 

instelling’. Giften aan ons zijn daarom (onder voorwaarden) aftrekbaar bij de 

aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt een drempel van 1% van het 

inkomen. Voor schriftelijk vastgelegde periodieke giften van 5 jaar of langer is 

géén drempel van toepassing. 

 
 

 

Door omstandigheden hebben we in mei 

een nieuwe → facebookpagina moeten 

aanmaken. We begonnen dus weer van 

voren af aan, maar inmiddels hebben we 

weer 197 ‘vrienden’. Dat mogen er nog 

wel meer worden, help ons daarbij: ga 

naar onze facebookpagina en zoek naar 

‘je vrienden uitnodigen om deze pagina 

leuk te vinden’, selecteer de personen 

die je het wilt vragen en klik op de knop       (Met een “Keep up the good work” gaf cartoonist Ron Bel                                                                              

‘uitnodiging versturen’. Alvast onze dank!       ons toestemming voor het gebruik van deze tekening)      
  

 
 

Stond er toch op vrijdagmiddag 9 augustus jl. opeens een inspecteur van Senz 

(een uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - 

NVWA) voor de deur. De week erna kwam het rapport al bij ons binnen: 

voedselveiligheid 9,7. Het rapport zegt dat we de voedselveiligheid zeer 

serieus nemen. Een groot compliment voor onze vrijwilligers! 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
http://www.voedselbankzeewolde.nl/doneren
mailto:→%20pm@voedselbankzeewolde.nl
https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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College van Advies weer compleet 

Nadat Jan Klop begin dit jaar zijn plek in dit college had ingeruild voor het voorzitterschap van 

het bestuur en de termijn van Addie van den Hoek was afgelopen, waren er 2 vacatures. Deze 

zijn nu ingevuld door Marleen Wessels en Yoram Roemersma. Welkom! Samen met David van 

Raalten vormen zij het College van Advies en geven ze, gevraagd en ongevraagd, advies aan het 

bestuur en waken ze over de integriteit en transparantie van onze Voedselbank.  

 

 

 

    

 

 

 

                  David van Raalten                        Marleen Wessels                       Yoram Roemersma 

 
 

Presentatie Voedselbank bij ‘Open Coffee’ 

Jan Klop heeft in juni jl. een presentatie gegeven bij → ‘Open Coffee’, een 

maandelijkse netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit Zeewolde en 

omstreken. Vakantiepark RCN heeft bij die gelegenheid toegezegd de 

opbrengst van hun jaarlijkse actiedag in Zeewolde voor het goede doel in 

het komende jaar (2020) voor onze Voedselbank te zullen bestemmen. 
 

 

Spaar DE-punten voor de voedselbank 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de → Douwe Egberts 

puntenactie. Het inzamelen vindt plaats in de december, 

maar sparen kan natuurlijk het gehele jaar door. De pakken 

koffie voor de door ons ingezameld punten gaan ook echt naar onze cliënten in Zeewolde. 
 

 

Jaarlijkse vrijwillligersbijeenkomst juni 2019 

We begonnen met een kop koffie met cake, waarna Jan een mooie diapresentatie gaf over roofvogels 

 in Nederland en we afscheid namen van vrijwilligster Marian de Koning, 

we wandelden door het nog prille voedselbos en genoten van een warm en koud buffet 

 in het zonnetje op het mooie buitenterrein van de Roode Schuur. 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://www.opencoffeezeewolde.nl/
https://voedselbankennederland.nl/lions-houden-weer-koffiepuntenactie/
https://voedselbankennederland.nl/lions-houden-weer-koffiepuntenactie/

