Verslag 2014
In april 2014 is Voedselbank Capelle (Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel) op gericht op
verzoek vanuit B&W van Gemeente Capelle aan den IJssel.
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
-

51 maal per jaar worden bulkgoederen opgehaald bij het DC te Rotterdam. Dit betreft
gemiddeld 1500 kg goederen per week

-

51 maal per jaar worden voedselpakketten samengesteld voor de Capelse minima met een
indicering

-

Gemiddeld worden wekelijks 160 pakketten samengesteld en uitgereikt vanuit 4 kerken
(wijken) in Capelle aan den IJssel

-

Dit alles binnen de criteria van voedselveiligheid

-

Het opleiden van het intermediair voor het goed en volledig indienen van aanvragen voor de
cliënten van de Voedelbank

-

Het beoordelen en evalueren van aanvragen

Veel tijd en energie is gaan zitten in het benaderen van mogelijke sponsoren in onze gemeente. Of
het nu kerken, bedrijven of particulieren zijn, als bestuur hebben we gemerkt dat er veel
gedragenheid is binnen de Capelse gemeenschap om het probleem van armoede concreet aan te
pakken.
In het verslagjaar 2014 heeft de Voedselbank Capelle gebruik gemakt van de faciliteiten die de
Stichting Capelle Werkt on biedt. Dit komt terug in het beschikbaar stellen van huisvesting aan de
Mient 1 te Capelle aan den IJssel waar we een eigen kantoorruimte hebben. Daarnaast de opslag van
goederen op hetzelfde adres.
Via schenkingen zijn we in het bezit van een koel- en vriescel en is een deel van de loods beschikbaar
gesteld om goederen op te slaan die langer houdbaar zijn.
In het verslagjaar 2014 hebben wij als Voedselbank volledig aan onze verplichtingen voldaan en is
iedere week ( m.u.v. feestdagen) de goederen opgehaald in Rotterdam en is er met een grote groep
vrijwilligers een mooi pakket samengesteld. Net trots kunnen wij vermelden dat dankzij vele giften,
in zowel natura als in geld, we er in zijn geslaagd om 1 x per week een kwalitatief goed pakket te
kunnen leveren.
Het gemiddeld aantal uit te geven pakketten ligt op 160 stuks met een hoogtepunt in het voorjaar
2014 van 182 pakketten. Door kritisch naar aanvragen te kijken en een goede herbeoordeling uit te
voeren is dit aantal afgenomen.
Het afgelopen jaar is veel aan communicatie en (naams)bekendheid gedaan. Zo hebben we op
diverse markten gestaan (Schenkel jaarmarkt en Rommelmarkt Stadsplein) en hebben we op diverse
manieren de pers kunnen vinden bij de oprichting, bij het ontvangen van een cheque van IT4Kids en
diverse andere activiteiten. Voedselbank Capelle brengt 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit over de
voortgang en de acties.
Voor de opzet van de Voedselbank Capelle zijn diverse investeringen gedaan, te weten:

-

Aanschaf laptops, printer, toners en andere kantoorbenodigdheden

-

Ontwikkelen website enz.

-

Aanschaf (voedsel)kratten

-

PR materialen in de vorm van t-shirts, banners, logo

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft voor de opstart een bedrag van € 50.000,- aan subsidie
verstrekt welke in december 2014 is ontvangen. Deze zal in 2015 verder besteed worden.
De overige inkomsten bestaan vanuit giften vanuit kerken, stichtingen, bedrijven en
particulieren.

