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Beste allemaal,  
 
Voor jullie ligt nieuwsbrief nummer 3 van dit jaar.  Het vullen van een nieuwbrief kost 
soms wat moeite. Zeker in deze coronatijd waar de maatregelen nog steeds van 
toepassing zijn en deze maatregelen veelal nog steeds het gesprek van de dag zijn. 
Vervolgens zou je kunnen zeggen, over de nieuwbouw is genoeg te schrijven. Maar 
zoals jullie weten wordt periodiek een Bouw-Flits aan jullie gemaild om de voortgang 
hiervan met eenieder te delen en valt er in een nieuwsbrief weinig aanvullends hierover 
te schrijven. 
 
Begroting 2021 
Wat kan ik dan nog wel schrijven: In de laatst gehouden bestuursvergadering is onder 
andere onze begroting 2021 besproken en goedgekeurd. Door alle nieuwbouw 
ontwikkelingen zoals; wat moeten wij allemaal aanschaffen, wat gaat dat dan kosten en 
wat heeft dat voor gevolgen voor onze inkomsten en uitgaven, was het een andere 
begroting dan in voorgaande jaren. In ieder geval kunnen we melden dat we weer een 
sluitende begroting hebben gerealiseerd.  
 
Jaarverslag 2020 
Binnenkort verschijnt ons jaarverslag 2020. Ook dit is door corona een vreemd jaar 
geworden. Hierin wordt teruggekeken hoe 2020 is verlopen, zowel qua klanten aantallen, 
het aantal verstrekte pakketten en onze financiën.  
 
Armoedebeleid gemeente Harderwijk 
De gemeente Harderwijk is momenteel druk bezig met het herijken van hun 
armoedebeleid. Dit wordt tegenwoordig “Bestaanszekerheid” genoemd. Een eerste 
conceptrapport is afgelopen periode in een online vergadering met veel organisaties 
besproken. Als Voedselbank zijn wij in de besprekingen een belangrijke partner.  
Wanneer het herijkte beleid van de gemeente gereed is, is nog niet duidelijk.  
 
Tot zo ver het nieuws van mij.  
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                      
Coen van Woerkom. 
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Nummer 3 

Bestuursnieuws 

Siemen en Paul zijn op 
herhalingscursus voor bediening 
heftruck en reachtruck, geweest. 
Beiden zijn met glans geslaagd.  
 
Zie actiefoto Siemen.   
 

Geslaagden 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beste mensen,  
 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen 
en het mooie cadeau. Dat ga ik zeker op 
een goede manier gebruiken met een 
blijvende herinnering aan 6 goede, leuke 
jaren voedselbank. Die voorbij zijn 
gevlogen. 
Wil je de mensen om je heen een groet 
overbrengen en jullie allen zeer bedankt 
voor de samenwerking. Volgens mij heb ik 
de inhoud van het werk overgedragen in 
"goede handen" bij Bert. Succes samen. 
 
Ik wens jullie veel sterkte en wijsheid en 
genieten van toe, bij het mooie 
voedselbankwerk. 
 
Een hartelijke groet, 
Doeg, 
Harry. 
 

Mijn naam is Bert van de Schootbrugge en na 
een leerzame overdracht en inwerkperiode 
door mijn voorganger Harry Hagen ben ik 
sinds 01 maart 2021 klantbeheerder van de 
    Voedselbank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als kennismaking deze korte introductie: ik 
ben 69 jaar en woon sinds 3 jaar weer met 
mijn vrouw in Harderwijk. Na mijn opleiding 
heb ik diverse functies in het bedrijfsleven 
gehad. De laatste functie was directeur van 
tapijtfabriek Hatema in Sittard.  
Na onze Limburgse jaren hebben wij nog 11 
jaar in Frankrijk gewoond om in de 
Loirestreek een landgoed te beheren voor 
een Franse adellijke familie. 
 
Inmiddels zijn wij, na onze pensionering, weer 
naar onze ’’roots’’  teruggekeerd en 
neergestreken op de Veluwe. Als pensionado 
had ik, naast mijn tijd voor schilderen/tekenen 
en sporten, nog wel wat tijd over voor 
vrijwilligerswerk. Vandaar dat ik dus 
reageerde op de advertentie voor 
klantbeheerder. Temeer daar de 
doelstellingen van de Voedselbank mij erg 
aanspreken en ik op die manier binnen een 
team een steentje kan bijdragen aan het 
helpen van mensen die onder de 
armoedegrens leven.  
 
Na de eerste maand operationeel geweest te 
zijn, kan ik vaststellen het werken voor de 
Voedselbank met plezier te doen en dat ik, na 
de eerste gewenning, tevens steeds beter 
mijn draai vind in ‘’Voedselbank-land’’. Dus ga 
ik er vanuit nog lang, samen met collega-
vrijwilligers, de minderbedeelde medemens 
op deze manier te ondersteunen. 
 

Een groet van Harry 
Hagen

En welkom  
Bert van de Schootbrugge 

Nieuwe vrijwilligers 
 Esther van Ark 
 Danielle Pater 
 Peter Pince van der Aa  

 
Van harte welkom!! 

Acties 
- DE-actie met 

700.000  (1478  pakken koffie); met 
grote dank aan Jikke Kleefman! 

- Rode Kruis:  
30 pakketten 

- Biddag: Ermelo:  
50 kratten  

- Progressief Ermelo  
hielp met het  
verwerken van gedoneerde 
producten (Dank!) 

- Biddag kerken, Putten; Drive- thru, 
(103 kratten) 

- Storteboom; donatie van 500 kg kip 
- Gezondheids Centrum Harderwijk 

zamelt in  
- Actie bij de Jumbo Nassaulaan 
- Broekhuis paasstollen 
 



 

Beste collega- vrijwilligers,  

Deze "praatplaat" is het startsein  van een infocampagne voor de vrijwilligers van 
de voedselbank "samen op weg naar een nieuwe situatie". De informatie zal o.a. 
bestaan uit een vergadering via Zoom met de vrijwilligers m.b.t. werkwijze opslag 
en "winkelconcept". Jullie  krijgen t.z.t. hier een uitnodiging voor. Verder een 
YouTube-instructiefilmpje m.b.t. de uitgifte.  

Antoinette Walenberg, algemeen coördinator. 

"Samen op weg naar een nieuwe situatie"  


