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Nieuwsbrief maart 2021 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 

1. Terugblik 2020 

2. Dailycool 

3. 2021  

4. Groentebrigade MANNA 

5. Vervoer  

6. Eerste maanden 2021 

 

 

1. Terugblik 2020. 

 

Het Slootenfonds is een begrip in en de dorpen rond de Schermer. De familie Slooten uit Driehuizen 

heeft in het verleden een bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenschap in en rond de Schermer. 

Ieder jaar wordt uit het fonds iemand beloont voor zijn of haar verdienste voor de gemeenschap. In 

2020 werd een stichting bekend gemaakt en jawel dat was stichting MANNA – Werkgroep Schermer. 

De beloning ging naar de vrijwilligers van deze stichting voor hun werk voor de gemeenschap.  

Omdat wij als vrijwilligers aan de eind van het jaar niet bij elkaar konden komen vanwege de 

besmetting van corona heeft het bestuur besloten om dat gereserveerde geld toch aan de vrijwilligers 

uit te keren. Samen met het geld uit het Slootenfonds was dat een mooi kerstkado. En natuurlijk was 

er voor de vrijwilligers weer een uitgebreid kerstpakket dat was samengesteld met producten uit de 

kerstpakketten van de voedselbanken. 

 

Corona heeft in 2020 geen invloed gehad op de productie van de Stichting. In het begin was het even 

wennen dat sommige vrijwilligers even thuis bleven om geen gevaar te lopen. Nadat we een spreiding 

van de productietijd hebben uitgevoerd en het verplichting van mondkapjes, kwam na verloop van 

enige tijd toch iedereen weer. Minder mensen aan de band en dat verspreid over een hele 

productiedag is goed bevallen. Het uiteindelijke resultaat van 2020 bleef staan op bijna netto 750 ton. 

Gezien de niet genoteerde producten voor Roemenië zijn we daar ruim over heen gegaan. Dankzij een 

gift van de Rabobank Alkmaar hebben we alle nodige middelen voor corona kunnen aanschaffen. 

 

2. Dailycool 

In november kennis gemaakt met de heer Rinus Schot. Deze kwam op bezoek bij voedselbank Alkmaar 

en hij vroeg wat wij eigenlijk deden. Nadat het was uitgelegd gaf hij dat zijn bedrijf wel iets voor ons 

wilde betekenen. Dat iets, resulteerde in de gesprek met de directeur Rinus Peekstok van Dailycool te 

Warmehuizen. Niet alleen één vervoer per maand door heel Nederland maar ook ruimte in het 

Warehouse aan de A10 te Amsterdam. Daar maken wij en bepaalde voedselbanken, nu gebruik van de 
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droge opslagplaats, koelruimten en vriesruimten van min 20 graden. Als er grote partijen worden 

aangeboden mogen we gebruik maken van de ruimten. Dat werkt geweldig niet alleen door de ligging 

aan de A10 maar ook door de samenwerking met het personeel van Dailycool. 

 

3. 2021 

In de vergadering van 21 januari 2021 heeft het bestuur besloten tot oprichting van Stichting 

Groentebrigade MANNA. Deze stichting gaat het vervoer van en naar de hal in Alkmaar regelen en 

gaat een samenwerkingsverband aan met Voedselbank Nederland. De naam is gekozen naar het 

voorbeeld van Groente en Fruitbrigade te Poeldijk. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de naam 

MANNA door te laten klinken in deze brigade. Naast Poeldijk is er ook in Venlo een Groente en 

Fruitbrigade onder de vleugels van Poeldijk. Toekomstplan is dat deze brigades samen gaan werken en 

het voedsel verdelen  over Nederland. 

 

4. Stichting Groentebrigade MANNA 

Inmiddels zijn op 10 maart 2021 bij notariskantoor Appel te Obdam de akten getekend. Notaris Alfons 

Demaret gaf uitleg over de wijzigen en de bijzonderheden in de akten. Een wijziging in de akte van 

Stichting MANNA – Werkgroep Schermer om ook leverancier te zijn voor de nieuwe stichting. 

In de akte van de nieuwe stichting Groentebrigade MANNA is levering aan Voedselbank Nederland 

veilig gesteld door deze met naam en toenaam aan te wijzen. Deze stichting zal een 3 jarige 

samenwerking met Voedselbank Nederland aangaan.  

Veel dank aan het notariskantoor Appel te Obdam voor de prettige samenwerking en het opmaken 

van de akten. 

De volgende personen hebben plaats gevonden in de stichting: 

Mevrouw Annelies Bruins  Penningmeester  (bestuurslid stichting MANNA – Wrkgr. Schermer) 

De heer Pieter Nijman  Secretaris  (Bestuurslid Voedselbank Nederland) 

De heer Jac Smit   Voorzitter  (bestuurslid Stichting MANNA – Wrkgr. Schermer) 

 

Een verzwaring van de bestaande taken zult u zich afvragen, ja dat is zo en we hopen op meer mensen 

die op de duur onze taken zullen overnemen. 

 

5. Vervoer  

Met de Voedselbank Alkmaar is afgesproken dat wij hun vrachtauto op maandag en Vrijdag zullen 

gebruiken (huren) voor het halen van de producten bij de leveranciers. Dit tot de het begin van de 

broccolitijd.  

De chauffeurs Siem Vertelman en Nico Groot zullen op vrijdag en Jan Smit op maandag de ritten 

rijden. In juni zal het bedrijf Stet Heemskerk de rit van vrijdag met een trailer overnemen. In november 

zullen deze ritten weer stoppen. 

 

6. Eerste maanden 2021 

 

De productie over de eerste 2 maanden is heel veel. Regelmatig hebben we weekproductie gedraaid 

van meer dan 20 ton. De voedselbanken vragen steeds meer voedsel omdat er een toename is van 

cliënten. Gelukkig kunnen wij aan die vraag voldoen maar of dat voldoende is voor de toekomst is een 

vraag.  Dankzij het vervoer van Stet en Dailycool kunnen wij grote hoeveelheden (tot 30 ton) per week 

vervoeren naar de RDC (Regionale Distributie Centra) in Nederland.  

                Hartelijke groet,  Jac Smit (secretaris) 

mailto:info@stmannaschermer.nl
http://www.stmannaschermer.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dkFf7rGh4zh6NM&tbnid=fSnVubU7HcYBbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.heiligegeestparochie.nl/werkvelden/diaconie.html?start=1&ei=wYR-UrCND-au0AWVnICwAQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNG0bw-mN63bY-cvj-qnzd0L8VzT6Q&ust=1384109372082934
http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1080&bih=476&tbm=isch&tbnid=Ig0crCYAwkPb4M:&imgrefurl=http://theobrand.wordpress.com/2011/07/18/raad-van-kerken-meer-interkerkelijk-dan-oecumenisch/&docid=Dri5fXfhMmHzRM&imgurl=http://theobrand.files.wordpress.com/2011/07/raad-van-kerken-in-nederland-logo.jpg&w=1625&h=1607&ei=O8JyUuCyGo6r0AWb-4D4BQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:30,s:0,i:181&iact=rc&page=3&tbnh=150&tbnw=152&start=26&ndsp=16&tx=70.800048828125&ty=80.20001220703125

