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Productie

Eind 2016 hebben we een 2e productielijn in gebruik genomen en dat resulteerde in nog meer
eindproduct op de maandagmiddag. In het voorjaar konden we de toestroom van wortelen,
aardappelen en spruiten via deze 2 lijnen goed verwerken. Toen in juni de broccoli kwam ging deze
via lijn 2. Lijn 1 werd gebruikt voor de eerder genoemde producten. Alles resulteerde wel in een
hoge productie per maandagmiddag. Dankzij onze vrijwilligers (het zijn er nu 16) loopt de
productie als in een bedrijf. Iedereen heeft zijn eigen plek en ruimte waar hij het prettigst werkt.
Dit jaar hebben we Distributie Centrum Rotterdam gevraagd om producten te komen halen. De
hoeveelheid aangeleverde producten was op de vrijdag vóór de maandag al zo veel dat de koelcel
in het weekend helemaal vol was. De ervaring leert dat ook op de maandagmorgen er nog een
flinke hoeveelheid bijkomt. Het is fijn dat DC VB Rotterdam op korte termijn een bakwagen ter
beschikking stelt met lege fust die op maandagmiddag 10 blokpallets met producten komt ophalen.
Dankzij de constante leveringen van de bedrijven hebben we in dit jaar al meer producten geleverd
aan de voedselbanken dan in de voorgaande jaren. Ondanks de uitval van meer dan 10 procent
zullen wij nu uitkomen op ruim 450 ton. (2016 - 324 ton)
2.

Nieuw Product

Nieuw is de leverancier van spitskool. Wij kenden het product niet maar door gesprekken met 2
evangelische voedselbanken kunnen wij op maandagmorgen spitskool ophalen. Het begon
bescheiden met 288 kg aan voorverpakte spitskool. Inmiddels zijn de zendingen uitgegroeid tot
een gemiddelde van 2,5 ton per maandag. Dit is een prachtig product en een vervanger voor de
broccoli. TB & S te Sint Pancras is de leverancier en wij zijn heel blij met deze producten.
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De spitskool wordt nu uit een voorraadbak gehaald en in de kratten gedaan. Dat is nog veel
handwerk. Daarom hebben wij bij Rabobank Alkmaar een uitkering van Dividend aangevraagd voor
de aanschaf van een 3e productielijn voor kwetsbare producten. Er liggen offertes klaar van een
doseerkantelaar die de spitskool uit de krat trekt via een lopende band. Op termijn is deze lijn ook
geschikt voor bv. paprika.
Daarnaast gaan we de 3 productielijnen verbinden met een elektrisch gestuurde rollenband.
Hierdoor hoeven de vrijwilligers minder te sjouwen en met de volle kratten te lopen. Dit is veiliger
voor vrijwilligers.
Als de 3e productielijn een feit is zijn wij klaar met het investeren in de productielijnen. Een
uitbreiding van de productie moet dan komen met het werken op een andere dag.
Bejo zaden had vorige week van zijn proefvelden nog wat producten over. De witte kool, uien en
rode bieten zijn van een prima kwaliteit en zijn onder de regionale voedselbanken verdeeld.

3.

Financiën

Half november kregen we bericht van de vergadering van regionale voedselbanken Noord-Holland
dat de begrotingen 2017 en 2018 goedgekeurd zijn. De begroting 2017 was behoorlijk aan de late
kant. Dat kwam omdat alle jaarrekeningen vanaf 2014 nog opgesteld moesten worden in een
format dat opgesteld is door Vereniging Voedselbanken Nederland. Tom Hillemans heeft dat voor
ons gedaan. Dat was veel werk, ook omdat we de bankgegevens van de inmiddels afgesloten
Regiobank moesten opvragen. Er waren vooral over 2014 nogal wat vragen. Wij wisten toen nog
niet dat de stichting een ‘bedrijf’ zou worden.
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Schermer heeft in de vergadering van 14 november
2017 besloten om: n.a.v. het financieel overzicht 2016 de afgesproken aflossing van de lening
(12.000 euro) in 2017 zijnde 3000,- euro om te zetten in een gift. Ook volgend jaar zal er
gekeken worden naar het financieel overzicht 2017 om te bezien of dit ook voor 2018 herhaald kan
worden.

4.

Nieuw bestuur

Nu we financieel weer ‘gezond’ zijn gaan we met de volgende vragen aan de gang. Een nieuw
bestuur voor 2019. Wij als bestuur hebben er dan 5 jaar opzitten en het is volgens ons tijd om van
plek te verwisselen. Wij zoeken dus:
-

Voorzitter
Penningmeester die ook een jaarrekening kan opstellen
Secretaris
Fondsenwerver

Wij krijgen hulp van een recruter van VB Nederland. Hij heeft bovengenoemde functies uitgezet bij
diverse organisaties.
Vanuit VB Nederland loopt een onderzoek of het haalbaar is om een soortgelijke productieunit als
bij ons in het Westland te plaatsen. Elianne Leeffers gaat dat doen en de eerste gesprekken en
bezoeken bij ons waren heel plezierig.
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5.

Nieuwe film

Minona Zuidervaart is bezig met een nieuwe film over onze handelswijze. Door de vernieuwingen
en wijzigingen in de productie willen we toch ‘bijblijven’ als wij worden uitgenodigd om te komen
spreken over Stichting MANNA – Werkgroep Schermer. Het is de bedoeling dat dit een basisfilm
wordt. Veranderingen en aanpassingen in de toekomst zullen in deze film worden ingevoegd.

6.

Overeenkomst voor een periodieke gift in geld

Groot was de verrassing dat een paar mensen aangaven dat zij onze stichting voor 5 jaar willen
steunen met een bepaald geldbedrag. Dit kan via een door de belasting geformuleerde
‘overeenkomst voor een periodieke gift in geld’. Dit sluit je af voor een looptijd van 5 jaar. Met zo’n
overeenkomst kun je het geschonken geldbedrag in zijn geheel aftrekken.
Misschien ook iets voor u? Wij zorgen voor de papieren en de registratie.

Vol vertrouwen gaan wij verder, er zijn nog steeds bedrijven die zich aanmelden omdat ook zij
vinden dat voedsel met een kleine beschadiging, ook voedsel voor de mens is.

Namens het bestuur, Jac Smit (secretaris)
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