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Beste lezer,
Het is alweer even geleden, maar voor de zomervakantie is er nog een nieuwsbrief voor u. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd en we
willen dat met u delen als Stichting

Financiën
We hebben na een tijdje zoeken een nieuwe penningmeester gevonden waar we erg blij mee zijn. Zijn naam is Tjeerd Jellema en hij heeft
veel ervaring met penningmeesterschap. Marjolijn wilde al een tijdje haar taak overdragen aan iemand die dit voor haar kon doen en nu is
deze taak overgedragen. Tjeerd zal zitting nemen in het bestuur.
Het financieel jaarverslag kunt u op onze website bekijken. U kunt dan gelijk zien hoe wij er als stichting voor staan en dat elke donatie van
harte welkom is.

Aansluiting Voedselbanken Nederland
We zijn al een aantal maanden bezig om te kijken of wij als stichting kunnen aansluiten bij Voedselbanken Nederland. Dit levert aardig wat
werk op. We zijn nog bezig met de nodige papieren en gesprekken en hopen dat we binnenkort het definitief kunnen maken.

Bijdrage Volkstuinvereniging Obdam
Volkstuinvereniging Obdam draagt bij aan levering voor de Voedselhulp. Dit is altijd een mooi initiatief. Elke week kunnen mensen van de
volkstuin hun bijdrage geven. Vaak komt bij de oogst veel groente tegelijk en zijn wij erg blij met dat wij deze groente welke vers en vaak
onbespoten kunnen uitdelen bij de voedselhulp. Dit wordt ook zeer gewaardeerd door onze klanten.
Heeft u ook een grote oogst? Laat het ons weten.

Kleding
Elke maandag werken vrijwilligers bij de kleding en wordt intussen het pand schoongemaakt door een trouwe schoonmaakster. We delen
woensdag 19 juli, 2 en 16 augustus nog zomerkleding uit. Daarna gaan we een maand dicht om al het wintergoed er weer in te hangen.
Heeft u nog winterkleding wat nog goed is, u kunt het bij ons brengen.
Na de zomervakantie zullen onze klanten een kaart krijgen waarop staat hoeveel stuks kleding zij in het seizoen gratis mogen uitkiezen.
Voor overige kleding zal een kleine bijdrage worden gevraagd. De kledinghulp zal vanaf september niet meer open zijn op woensdag,
maar op maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur. Wilt u na september een keer komen kijken dan bent u van harte welkom.

Contact leveranciers
Wij verwelkomen Timon Nauta. Hij kwam als een verrassing met de vraag wat hij zou kunnen betekenen voor de stichting. Timon zal het
contact met leveranciers gaan onderhouden, een belangrijke taak. We zijn als stichting afhankelijk van donateurs in geld en
levensmiddelen. We hebben trouwe leveranciers die elke week leveren. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Timon zal in de komende
tijd de leveranciers gaan bezoeken.
Wij zochten al een tijd naar de juiste persoon die deze taak van Gerdine kon overnemen. We vinden het een positieve ontwikkeling. Timon
zal zitting nemen in het bestuur.

Kerstpakketten
Voedselhulp Langedijk gaat een samenwerkingsverband aan met Grapendaal, leverancier van kerst-, thema- en relatiegeschenken:
Grapendaal Kerstpakketten. Voor elke order die wij voor Grapendaal binnenhalen, zal deze firma het werk van Voedselhulp Langedijk
steunen met een gift. Dus door uw kerstpakketten of relatiegeschenken bij Grapendaal af te nemen, levert u tevens een bijdrage aan onze
stichting. Waar mogelijk kan ook één van uw eigen producten worden verwerkt in de geschenkpakketten van Grapendaal. Kortom, een
win-win situatie.

De firma Grapendaal bestaat al bijna 20 jaar en behoort inmiddels tot de gevestigde orde van Kerstpakkettenleveranciers. Het bedrijf
verzorgt op maat gemaakte geschenkpakketten en biedt een full service aan om u het gehele logistieke proces uit handen te nemen.
Grapendaal heeft zich in de laatste jaren enorm gefocust op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een samenwerking met
Voedselhulp Langedijk past dan ook prima in de doelstellingen van het bedrijf.
Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Timon Nauta: tel: 06-10077100 of
e-mail: timon@voedselhulplangedijk.nl
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Geplande evenementen
23 september vrijwilligersuitje...

Wist u dat…..
Subsidie
….de subsidies weer aangevraagd zijn en twee vrijwilligers hier veel uurtjes mee zijn bezig geweest. We hopen op een goed resultaat!
Vrijwilligersuitje
….dat wij de vrijwilligers ontzettend waarderen voor hun inzet en we met elkaar naar een sponsor van ons gaan in IJmuiden en deze het
hele uitje voor ons wilde verzorgen?
Presentaties geven
….dat wij zowel presentaties geven op locatie als rondleidingen in ons eigen pand? Wilt u ook een presentatie of rondleiding? Laat het ons
weten via info@voedselhulplangedijk.nl

Sociale Winkel
Normaal gesproken is onze budgetcoach elke dinsdag van 9.00-12.00 uur te vinden in de Sociale Winkel in Winkelcentrum Broekerveiling.
Zij zit dan klaar om al uw vragen te kunnen beantwoorden betreft Voedselhulp Langedijk en persoonlijk advies rondom financiën.
Hier komen mensen vragen om hulp en dat vinden wij erg moedig.
Tijdens de zomervakantie gaat het spreekuur niet door, vanaf dinsdag 5 september zijn wij er weer voor u. In de tussentijd kunt u met
vragen altijd terecht op telefoonnummer
06-1527 4567.
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