Jaarverslag 2015
Het bestuur van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân bestaat uit vertegenwoordigers van
verschillende kerken uit de voormalige gemeente Skarsterlân.
De diaconie van St. Johannesga / Delfstrahuizen sluit zich dit jaar aan bij onze stichting.
Piet Fischer is afgetreden als bestuurslid namens de Rooms Katholieke Parochie. Mient Raap vervangt hem.
Ook Romy van der Wiel treedt dit jaar af. Gerben van Houten neemt haar plaats als secretaris over.
Voedselbank De Utjouwer
Sinds 17 juli 2015 heeft de voedselbank het verplichte Certificaat Voedselveiligheid. Hiermede wordt verklaard
dat het borgen van de voedselveiligheid van de Stichting diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân door Senz
b.v. is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de gestelde eisen conform infoblad 76 en het Handboek
Voedselveiligheid Vereniging Nederlandse Voedselbanken (status Groen).
De voedselbank heeft ongeveer 51 cliënten en elke vrijdag is er uitgifte. Tijdens de even weken is er uitgifte
van brood en verse producten en tijdens de oneven weken is er uitgifte van voedselpakketten. De landelijke
stijging van voedselpakketten is ongeveer 30% en dit is ook in Joure het geval, nl van 43 naar 51 pakketten. Dit
is zorgelijk.
Kledingbank
Carla van Dijk heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de kledingbank. Per 30 april is de uitgifte bij de
kledingbank gestopt.
Er is besloten om de huur van het pand aan de Fabrykswei per 31 december op te zeggen. De maand november
is het pand nog verhuurd.
Vanaf 1 juli is er een overeenkomst met de Stichting Skarsterlân-Roemenië Deze stichting verkoopt
tweedehands kleding met verschillende prijsniveaus en de opbrengst is voor Roemenië. Een ieder die de
beschikking heeft over een voedselbankpas kan kleding worden verstrekt tot een bepaald bedrag. Dit bedrag
hangt af van het type pakket die men ontvangt.
Stille hulp
Er zijn dertien aanvragen geweest waarvan 12 aanvragen zijn toegekend.
Computerproject
Er zijn dit jaar 9 computers uitgegeven en er zijn 12 computers ontvangen.
Paaspakkettenactie
De Paaspakkettenactie is een succes geweest. Er zijn 85 pakketten rondgebracht door vrijwilligers.
Kerstpakkettenactie
Er zijn dit jaar 120 pakketten rondgebracht. De organisatie is heel goed verlopen mede dank zij de hulp van de
vrijwilligers en van Miks Welzijn.
Frank Kloek stopt per 25 januari 2016 als voorzitter van Solidair. Hij is 4 jaar voorzitter geweest, bovendien valt
het niet meer te combineren met zijn werk.
Gelukkig hebben we een opvolger gevonden in de persoon van Dick Hoekstra.

Gerben van Houten
secretaris

