Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 2020-2
Beste vrijwilliger van Voedselbank Haarlem,
het coronavirus slaat weer flink om zich heen. Het zorgt er voor dat de kwetsbare vrijwilligers
onder ons nog steeds (of weer) thuisblijven. Gelukkig zijn er tot nu geen besmettingen bekend
onder de medewerkers die wél actief zijn voor onze voedselbank. Waakzaamheid blijft geboden.
Zorg ervoor dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd, ook door de klanten. Het kan
niet genoeg gezegd!
De punten die in deze nieuwsbrief aan de orde komen zijn, in willekeurige volgorde:
voortgang vergunningverlening gemeente Haarlem,
geen gezamenlijke maaltijd, wel iets anders,
aangescherpte huisregels,
we hebben er een belangrijk figuur bij in onze organisatie: een vertrouwenspersoon,
een nieuwe assistent-bedrijfsleider stelt zich voor.
Maar de opening is zoals gebruikelijk van onze voorzitter.

Voorwoord

Bernt Schneiders
voorzitter Voedselbank Haarlem

Omgevingsvergunning
De gemeente Haarlem had ons een vergunning gegeven om het pand aan de
Amsterdamsevaart in gebruik te nemen. Een (klein) aantal omwonenden en de 'Wijkraad
Amsterdamse Buurten' heeft bezwaar gemaakt tegen die vergunning. De gemeente heeft die
bezwaren gegrond verklaard, omdat de voedselbank niet zou voldoen aan verkeers- en
parkeernormen. De vergunning werd daarom ingetrokken. Omdat wij dat onzin vinden heeft het
bestuur beroep aangetekend tegen het intrekken van de vergunning bij de rechtbank in
Haarlem. Advocaat mr. Rene Rensing heeft daarbij zijn hulp aangeboden. Hij doet dat gratis!
Ook hebben de voorzitter en de secretaris van ons bestuur, Bernt Schneiders en Binnert
Onderwijzer, een gesprek gehad met burgemeester Wientjes en wethouder Roduner, om te
kijken wat het besluit van het college van B&W nu precies inhoudt.
Conclusie was in ieder geval dat Voedselbank Haarlem gewoon op de Amsterdamsevaart blijft,
zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan. En dat kan nog wel even duren. Op zijn
vroegst midden 2021. Kortom: wordt vervolgd!

Vrijwilligers
Deze meneer kennen we maar al te goed: Mike Cowley, ofwel
de chefkok die menig keer voor ons een heerlijke
stamppottenmaaltijd bereid heeft. Als vast onderdeel van de
nieuwjaarsreceptie in 'Stem in de Stad'.
Door omstandigheden als onze verhuizing, de zomerbarbecue
en vooral de opkomende coronapandemie is er dit jaar niet
zo'n gezamenlijk feestje geweest en zal er dit jaar ook niet
meer van komen.
In plaats daarvan kunnen jullie binnenkort een verrassing
tegemoet zien!
Volgend jaar, als het coronavirus hopelijk onschadelijk is gemaakt, organiseren we weer iets als
een gezamenlijke maaltijd. Maar.....dat zal niet meer geregeld worden door onvolprezen Mike
Cowley, want die is met pensioen. Zie het artikel in het Haarlems Dagblad.

Klanten
We hebben momenteel zo'n 172 klanten. Gezien de toenemende besmettingen zal dit aantal in
de directe toekomst oplopen.
Nu de coronapandemie nog steeds slachtoffers maakt worden de huisregels nog eens
aangescherpt om ieders gezondheid te beschermen:
1 persoon per huishouden binnen
houd 1,5 meter afstand van elkaar
draag een mondkapje
gooi een gebruikt mondkapje niet op straat, maar thuis in de prullenbak
houd de ingang van de voedselbank vrij
Zorg als vrijwilliger er goed voor dat je de regels ook hanteert voor jezelf. Dus draag in het
gebouw in ieder geval een mondkapje, houd 1,5 meter afstand en was je handen vaak.

Vertrouwenspersoon
Onze overkoepelende organisatie, Voedselbanken Nederland, heeft enige tijd geleden een
integriteitscode opgesteld, een code die geldt voor alle aangesloten voedselbanken.
Kort samengevat beschrijft deze code onder meer de wijze waarop we omgaan met onze
klanten en vrijwilligers (respectvol) en hoe we integer handelen (we houden ons aan wet- en
regelgeving). Een van de vele onderwerpen die hierover in de code worden beschreven is het
aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Wat houdt de functie van vertrouwenspersoon in?
De vertrouwenspersoon is er voor de vrijwilligers van de voedselbank. Wij vinden het belangrijk
dat onze medewerkers met plezier en op een veilige manier hun werk kunnen doen. Toch kan
zich een situatie voordoen waarin een conflict ontstaat of waarin iemand zich onheus behandeld
voelt. Mocht dit gebeuren, spreek dit dan uit in een gesprek met betrokkene, of neem, als het
niet lukt om tot een oplossing te komen, contact op met de leidinggevende. Betreft het een
probleem dat je niet met je collega of de leidinggevende kunt of wilt bespreken, dan kun je
contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon zal onafhankelijk en onbevooroordeeld het probleem behandelen. Dit
kan resulteren in bijvoorbeeld ondersteuning en advies bij het oplossen van het conflict of
eventueel in bemiddeling. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal alleen
met toestemming van betrokkene derden in kennis stellen.

Het bestuur is verheugd te melden dat Coby Vos (foto) bereid
gevonden is om de functie van vertrouwenspersoon op zich te
nemen. Zij is al jarenlang bij ons werkzaam als coördinator
van de supermarktacties.
Coby is voorlopig alleen telefonisch bereikbaar op
06 10790786.
Binnenkort ook via het (nieuwe) mailadres:
vertrouwenspersoon@voedselbankhaarlem.nl
Zodra dit mailaccount is aangemaakt, krijgen alle vrijwilligers
hiervan bericht.

Acties / geen acties
Tot nu toe hebben we aan toevoer van voedselproducten niet echt gebrek, maar misschien dat
de toestroom wat minder wordt. Een extra tegenvaller is dat de supermarktacties voorlopig niet
doorgaan. De deelnemende supermarkten vinden het een beetje eng en ook een flink deel van
onze vrijwilligers blijft liever weg van deze acties. Allemaal vanwege de corona natuurlijk.
De supers denken gelukkig wel mee en blijven hulpvaardig. Deze week nog hebben we twee
grote vrachten voedselproducten op kunnen halen bij twee Albert Heijnzaken. Bovendien
kunnen we altijd nog de vele donaties die we afgelopen tijd hebben ontvangen inzetten om aan
voedsel te komen. Geen zorg dus voorlopig.

Nieuw in het bedrijf
Ergens in augustus heeft deze man (foto) zich aangemeld bij
Voedselbank Haarlem. Van der Meijden is zijn naam..... Guido van der
Meijden.
In het gesprek dat Anga met hem had, was het haar snel duidelijk: die
lijkt me zeer geschikt om de vacature assistent-bedrijfsleider te
vervullen. En hem leek het ook de beste optie. Dus tot ieders
tevredenheid is hij sindsdien bij ons aan het werk.
Guido stelt zich hierbij aan je voor in een persoonlijk bericht:

Tot slot
Een lichtpuntje in deze donkere coronatijd.........
Sympatieke Manou is de eigenaar van deze snackbar aan de
Smedestraat, midden in het Haarlemse uitgaansgebied. Hij
was zelf jaren geleden een tijdje klant bij Voedselbank
Haarlem. Destijds zo blij met die hulp nam hij zich toen al voor
om ooit wat terug te doen. Dus bedacht hij de actie om alle
klanten van Voedselbank Haarlem uit te nodigen bij hem voor
ongeveer 15 euro te eten en drinken. Natuurlijk niet allemaal
tegelijk. Ze betalen daar slechts € 5,- voor. Toch een leuk
gebaar voor onze klanten die wel een extraatje op prijs stellen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u pr@voedselbankhaarlem.nl toe
aan uw adresboek.

