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Beste vrijwillig(st)ers,  
 

De jaarwisseling is een moment van terugkijken en 

vooruitkijken. We hebben in 2018 veel mensen kunnen 

helpen. Ruim 2000 voedselpakketten zijn er uitgereikt aan 

dorpsgenoten die daarvoor in aanmerking kwamen. Dat was 

alleen mogelijk dankzij de fantastische inzet van veel vrijwilligers. Dank daarvoor! 
 

2018 was ook een jaar waarin er behoorlijke bestuurlijke zorgen waren. Jarenlang 

konden we rekenen op zoveel financiële steun vanuit de Zeewolder samenleving dat we 

een sluitende exploitatie hadden. Omdat de giften en donaties in 2018 vrijwel uitbleven, 

moesten we onverwachts de financiële reserves aanspreken. Het verlies werd dermate 

groot dat we de gemeente Zeewolde gevraagd hebben om bij te springen. Dat verzoek 

werd gehonoreerd en dat betekent dat we voor 2019 een subsidie van € 11.718 krijgen. 

Daarmee wordt in ieder geval de voortgang gegarandeerd. Voor het bestuur nu de taak 

om te zorgen voor financiële zekerheid op de lange termijn.   
 

In het nieuwe jaar beginnen we met een grotendeels nieuw 

bestuur. Marnix Tamse,  voorheen penningmeester nu voor-

zitter, neemt afscheid. Hij draagt het voorzitterschap over 

aan Jan Klop. Carine de Wolff vertrok en zij werd 

vervangen door Erik Seinhorst. Karlien Lodewijk, onze PR-

vrouw neemt afscheid en haar taak wordt overgenomen 

door Marcel Oosterbos. Frits Grijsen blijft penningmeester. 

Ed Loet-Loetoer is nieuw als algemeen bestuurslid.  
 

In het komend jaar zullen bestuur en vrijwilligers weer samen aan de slag gaan om te 

zorgen voor voedselpakketten voor onze dorpsgenoten. We zullen samen doorgaan met te 

bouwen aan een voedselbank met kwaliteit. We zijn en blijven een groene voedselbank, 

daar zijn we trots op. We willen ook een veilige voedselbank zijn. Door samen met 

Voedselbanken Nederland en ARBO de risico’s te inventariseren en waar mogelijk 

verbeteringen uit te voeren. Met de landelijke voedselbank delen wij de zorg dat er ook 

in Zeewolde mensen zijn die geen hulp vragen omdat ze zich schamen voor hun situatie. 

Daar gaan we samen iets aan doen. Uitdagingen genoeg dus voor 2019. Iedereen alle 

goeds en gezondheid gewenst in het nieuwe jaar. 
 

Jan Klop – voorzitter 

 

Stem op de Voedselbank Zeewolde tussen 21 januari en 10 februari a.s.! 

Voor de 4e keer organiseert de ING-bank de campagne ‘Help Nederland 

Vooruit’ waarbij lokale goede doelen een donatie kunnen krijgen. In 

elke regio mogen 5 organisaties meedoen. Wij hebben ons aangemeld 

en we zijn geselecteerd! Het bedrag varieert van € 1.000,- tot € 

5.000,- afhankelijk van het aantal stemmen dat we krijgen. Tussen 21 

januari en 10 februari a.s. kan heel Nederland stemmen, ook niet-ING 

klanten mogen meedoen. Ga naar www.helpnederlandvooruit.nl en stem! Je ontvangt 

vervolgens een bericht per mail: vergeet niet jouw stem in dat bericht te bevestigen! 
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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 bijvoorbeeld in het dorp? Schiet ons gerust even aan, niet 

elk bestuurslid kent elke vrijwilliger. We maken graag kennis! 

 

Toekenning subsidie door gemeente Zeewolde 

Begin dit jaar ontvingen we bericht van de gemeente Zeewolde dat wij 

voor het jaar 2019 een subsidie ontvangen van maximaal 11.718,--. 

Maximaal wil zeggen dat bij voldoende eigen inkomsten het bedrag geheel 

of gedeeltelijk wordt gekort. Dat is niet meer dan redelijk en dat is ook 

waar we naar streven: op eigen benen staan. Het afgelopen jaar lukte dat 

echter niet en daarom zijn we erg blij met deze financiële steun. 

 

Douwe Egberts puntenactie: 365 pakken koffie 

Deze helper droeg niet echt bij met het tellen, maar vond het wel lekker 

liggen op de papiertjes. We zijn blij met de vele ingeleverde DE-punten, 

totaal 190.358 om precies te zijn. Dit maakt dat wij 365 pakken koffie krijgen 

van Douwe Egberts. Dank aan iedereen die punten heeft ingeleverd, aan de 

inleverpunten (Open Haven, De Oude Bieb en De Basisz) en aan de bewoners 

van Philadelphia, die een heel groot gedeelte voor ons geteld hebben! 

 

Royale giften bij huwelijksjubileum Barta en Arend Koekoek 

Zaterdag 5 januari jl. vierden Barta en Arend Koekoek hun 50-

jarig huwelijksjubileum. Beiden zijn al vele jaren vrijwilliger 

bij de Voedselbank en daarom hadden ze het bestuur ook uit-

genodigd. Dat lieten we ons geen 2 keer zeggen en we waren 

dan ook met z’n vieren aanwezig. Barta en Arend hadden hun 

gasten gevraagd om als cadeau een gift aan de Voedselbank te 

geven. Aan het eind van de middag 

hebben we met hun kleinkinderen 

de opbrengst geteld en dat zorgde 

voor een grote verrassing: er werd 

in totaal maar liefst € 4.240,-- gegeven (waarvan een deel in de 

vorm van vastgelegde toekomstige giften). Barta en Arend waren er 

even sprakeloos van en er kwam terecht een luid applaus van de 

aanwezigen. Geweldig, wat een opbrengst!  

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlZLn89bLAhVHvQ8KHbnRDgMQjRwIBw&url=https://fryskemarren.d66.nl/2013/10/31/d66-friese-meren-social-media/&psig=AFQjCNHVLgMIUe-Jms9bASzOBQ44x9Q7qw&ust=1458825782925488


        Nieuwsbrief  

        voor vrijwilligers d.d. 22 januari 2019 
  

                  
 
                                Volg ons ook op Facebook (Voedselbank De Kostmand Zeewolde)  en Twitter (@voedselbankzw) 

Afscheid Karlien en Marnix van het bestuur 

Het afscheid van Karlien (PR) en Marnix (voorzitter) van het bestuur kunnen we natuurlijk niet 

zonder meer voorbij laten gaan. Hierbij hun ‘afscheidsbericht’. 
 

Marnix Tamse: 

“Ik ben 7 jaar met veel plezier bestuurslid geweest bij de voedsel-

bank. Op 1 januari 2012 trad ik aan als penningmeester als opvolger 

van Bram Maljaars. Ik heb twee termijnen dienst gedaan als 

penningmeester en ben nog ruim 1 jaar voorzitter geweest. Mijn 

bestuurswerk was eigenlijk de invulling van iets anders. Ik kwam 

destijds onverwachts thuis te zitten en moest mijn energie kwijt.  

Nadat ik weer aan het werk ging, ben ik dit werk er naast blijven 

doen. In de periode 2012-2019 heb ik de voedselbank vooral zien groeien en professionaliseren.  
 

Mijn droom destijds was dat er vanuit meer kerkelijke gezindten advies- en bestuursleden 

deelnemen. En kijk waar we nu staan. Ik kijk terug op een hele mooie periode waarin ik veel 

beleefd heb. Ook denk ik aan mijn kinderen Jesse, Marije en Michiel die meehielpen met de 

kraam op Koningsdag en Pinkendag. Op zulke dagen waren zij onlosmakelijk verbonden met 

mijn nevenwerkzaamheden. Voor mij was de periode 2012-2019 een roerige tijd. Mijn werk 

voor de voedselbank was toen een soort baken om mij aan vast te klampen. De mooiste 

momenten van het jaar vond ik de vrijwilligersmiddagen en het maken van de kerstkaarten.  
 

Toen ik aantrad waren bestuursleden en geld schaars. Inmiddels mag de voedselbank steunen 

op een dergelijk draagvlak dat de bestuursleden uit de lucht lijken te vallen en er is zicht op 

een betere financiële situatie. Het nieuwe bestuur kan daarmee een vliegende start maken. 

Het ga jullie goed!” 

 

Karlien Lodewijk: 

“Drie jaar lang ben ik lid geweest van het bestuur van de Voedsel-

bank. Ik hield mij voornamelijk bezig met de PR en Communicatie. 

Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de maatschappij in 

eigen dorp. Het omzien naar elkaar en het niet verspillen van 

voedsel is mij vroeger door mijn ouders met de paplepel ingegoten. 

De keus om te stoppen was een moeilijke. Maar allerlei zaken 

binnen mijn gezin maken het wel de meest verstandige keus. Het 

maken en bijhouden van de nieuwe website, vindbaar zijn op social 

media, relaties onderhouden met serviceclubs en kerken en het schrijven van berichten voor 

de krant zijn zomaar een aantal dingen waar ik me mee bezighield. De leukste dingen blijven 

natuurlijk het in ontvangst nemen van cheques of voedseldonaties. Mijn persoonlijke hoogte-

punt? Dat is een lastige, maar de jaarlijkse Douwe Egberts punten actie was elk jaar een feest! 

We zien elkaar vast nog eens ergens in het dorp. Het ga jullie goed!” 

 

Gift Voedselbank i.p.v. kerstattenties 
Confidesk accountants & adviseurs stuurden eind 2018 hun 

relaties géén kerstattenties, maar zette deze besparing om in 

een gift van € 500,-- aan onze Voedselbank. Mooi gebaar! 
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We willen in deze Nieuwsbrieven ook aandacht geven aan (het werk van) de vrijwilligers  

en met wie kunnen we dan beter beginnen dan met Tiny Schor: onze steun en toeverlaat  

bij de voedselverdeling en ‘hoofdcoördinator’ van de vrijwilligers. 

 

“Ergens eind 2006 waren enkele mensen bezig een voedselbank in 

Zeewolde op te zetten. Ik werd aangesproken door Arie Hoek of ik een 

aantal vrijwilligers bij elkaar zou kunnen krijgen en hun werk wilde 

coördineren. Dat lukte en zo zijn we in maart 2007 begonnen. Eerst deden 

we het werk met eigen auto’s, want we hadden toen nog maar een pakket 

of 6 à 7 te verdelen. Toen dit aantal toenam, nam ook de grootte van de 

auto’s toe. Nu hebben we een grote bestelbus. Ook fijn voor de 

vrijwilligers, die kunnen nu tenminste rechtop staan. In al die jaren zijn er veel vrijwilligers 

actief geweest en nog steeds is het niet moeilijk nieuwe enthousiaste mensen te vinden. Te 

veel moet ook niet, want maar 1 maal in de 6 à 8 weken aan de beurt zijn is ook niet leuk.  
 

Op donderdag zorg ik dat degene die vrijdag naar Lelystad rijdt de sleutel van de bus krijgt en 

de coördinator van die week het tasje met de benodigde gegevens. In de 

oude brandweerkazerne staan vriezers met brood dat ik met Frits op 

woensdagmorgen bij beide bakkers in Zeewolde heb opgehaald. Dat 

wordt op vrijdag als extraatje uitgedeeld. Het resterende brood wordt 

bij mij thuis opgehaald door gezinnen die het ook goed kunnen 

gebruiken. Regelmatig worden ook producten aangeboden die bij Bakker 

Logistiek opgehaald moeten worden. Dat wordt dan door 2 vrijwilligers 

met de bus opgehaald en naar het depôt in Lelystad gebracht.  
 

Momenteel hebben we 30 cliënten. Zij worden aangemeld door het MDF 

(Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Ik maak vervolgens een 

afspraak met ze om de gang van zaken uit te leggen. Zo heb ik al heel 

veel mensen ontmoet die het niet gemakkelijk hebben in hun leven. Als 

er kinderen bij zijn, meld ik ze aan voor de verjaardagsbox van de Stichting Jarige Job.  
 

We maken soms gekke en leuke dingen mee. Bijvoorbeeld: we kregen ooit van een agrariër 

zakken aardappels en uien. Ineke en ik hebben deze allemaal in zakjes verpakt bij mij onder 

de carport en daarna op vrijdag bij de pakketten uitgedeeld. Het geeft mij een goed gevoel 

dat ik mijn medemensen ergens mee kan helpen. Ik hoop dit nog een aantal jaren te kunnen 

doen en zo mijn steentje te kunnen bijdragen aan de mensen 

die het wat minder hebben in hun leefsituatie.” 

 

 

Tiny is niet alleen actief bij de Voedselbank, maar is ook al vele 

jaren vrijwilligster bij ondermeer de katholieke parochie, de 

school en de AKZ. Reden voor een aantal mensen om haar voor 

te dragen voor een koninklijke onderscheiding en in 2013 werd 

ze dan ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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