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Algemene Vergadering van 31/5/2021 
 

WERKINGSVERSLAG JAAR 2020 
 
Inleiding 
 
Dit is het verslag over de werking van de Olijf in 2020 , het vierde volledige werkjaar 
van de vzw, opgestart in het eerste kwartaal van 2016.  
 
Omdat vele mensen dit verslag voor het eerst zullen lezen , worden de algemene 
basis- en werkingsprincipes herhaald. 
 
2020 is het jaar waarin corona en covid onze samenleving domineerden en grondig 
door elkaar schudden . Vooral mensen in kansarmoede en/of eenzaamheid kregen 
het extra moeilijk. 
De Olijf bleef niet bij de pakken zitten , stopte nooit met de werking en paste deze 
aan aan de moeilijke omstandigheden . Het winkelen en de bijhorende koffieklets , 
de ontmoetingsmomenten dienden weliswaar geschrapt te worden , maar er werd 
omgeschakeld naar bedeling van uitgebreide voedselpakketten (*). Onze vrijwilligers 
bleven op post en waar het kon , boden we een luisterend oor . 
Op 7 maart , een week voor de eerste lockdown , ging de opendeurdag nog door . 
Het werd een succes met ongeveer 200 bezoekers . Onder de deskundige begelei-
ding van onze vrijwilligers , maakten vele Stekenaren van dichtbij kennis met het rei-
len en zeilen binnen de Olijf . De waardering was groot . 
 
 

 

http://www.vzwolijf.be/
mailto:info@vzwolijf.be


(*) zie aparte pdf over de inhoud van zo’n pakket . De inhoud hangt natuurlijk af van 
het aanbod in die week en wordt aangevuld met zuivelproducten, brood, verse 
groenten en fruit , vers of diepgevroren vlees en vis als dat in voorraad is . 
 
 

ORGANISATIE EN WERKING 
 

1- Organisatie 
 

 De Olijf is een vzw die bestaat uit een vertegenwoordiging van de vrijwil-
ligers en het Gemeentebestuur Stekene , respectievelijk in de Algemene 
Vergadering vertegenwoordigd door zes mensen : Roger.De Block,  Els 
Fruytier,  Rita Schelfhout , Steven l’Ecluse, Marcella Baert en  Irene De 
Baere . Dr.Dirk Backaert , schepen en voorzitter van Zorg Stekene verte-
genwoordigt het Gemeentebestuur . Deskundige voor en van het gemeen-
tebestuur is Mieke van Poucke. 

 Samenstelling van de Raad van Bestuur : R.De Block , E.Fruytier, 
R.Schelfhout, Dr.D.Backaert en M.Van Poucke, deskundige . 

 Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door  Roger De Block , voorzitter , 
Els Fruytier , coördinator en secretaris , Rita Schelfhout , penningmeester. 
Begin 2021 kwam Marleen Persoon zowel het dagelijks bestuur als de 
Raad van Bestuur vervoegen. 

 
 
De Algemene Vergadering  
 
Ging door op 17/2/2020 en nam volgende beslissingen. 

 De statuten worden aangepast : de naam “Olijf-Kaai” wordt gewijzigd in 
“De Olijf” ; 

 Het werkingsverslag  over 2019 wordt goedgekeurd. De resultatenrekening 
en balans op 31/12/2019 worden goedgekeurd : eindsaldo voor 2019 : 
3095, 51 euro. 

 Ook het budget voor 2020 wordt goedgekeurd. 
 
De Raad van Bestuur  
 
Vergaderde slechts drie keer in 2020 , ook al omwille van corona . 
Elke vergadering wordt feedback gegeven over de werking en de stand van zaken 
wat betreft winkel , ontmoeting en financiën . Hieronder de belangrijkste punten . 
 
Ma. 3/2 

- Stand van zaken aantal klanten  : zaterdag zijn er gemiddeld  40 gezin-
nen/alleenstaanden, op donderdag een 25- tal. De maandelijkse ontmoetings-
namiddag loopt ook goed : gemiddeld een 10- tal personen aanwezig ( voor 
corona ) . 

- 2019 sluit financieel af met een saldo van 4.638.44 op de rekening. 
- Ophalingen Voedselbank en E.U.produkten : de samenwerking met bvba 

Chandadog  verloopt goed .  



- Zorg Stekene bevestigt het verdere gebruik van de camionette om naar Col-
ruyt /Bioplanet en Okay te rijden en dit al voor 6 maanden  

- Voorbereiding van de Algemene Vergadering van 17/2/2020. 
- Voorbereiding opendeurdag op  zaterdag  7 maart 2020 ; flyer en affiches zijn 

klaar en zullen in de week van 17 februari verdeeld worden.  
- De verluchtingsproblematiek ( erg belangrijk voor de goede stockage van voe-

dingswaren ) in het magazijn en de winkel wordt besproken . Er wordt , samen 
met het Gemeentebestuur , contact opgenomen  met  de firma V-Climate te 
Stekene ,  om de mogelijkheid tot installatie van een degelijke  airco te bekij-
ken . Het Gemeentebestuur financiert de installatie . 

 
Ma. 20/7 
 

- Er is een overeenkomst met vzw Vesta te Sint-Niklaas , die personen met een 

handicap begeleiden , om de ontmoetingsruimte van de Olijf te gebruiken voor 

dagbesteding .  

- Waar de voedselpakketten in den beginne bedeeld werden aan de magazijn-

deur , gebeurt dit nu aan de voordeur teneinde de routing volledig coronaproof 

te maken en de bedeling nog makkelijker voor de klanten . 

- Er zijn nogal wat mensen die een “toegangs”kaartje voor  de Olijf hebben 

maar nog nooit zijn gekomen. Dit wordt aangekaart met de gemeentelijk socia-

le dienst . 

- Alles wordt in het werk gesteld om volledig coronaproof te werken : aankoop 

papieren handdoekjes, ontsmettingsgel en mondmaskers en uithangen affi-

ches om mensen te informeren. 

 

Ma. 7/9 

- Verderzetting bedeling van voedselpakketten, al zeker tot het einde van het 

jaar wegens corona. De klanten zijn tevreden met deze werking en er is een 

zeer ruim aanbod . 

- Financieel is de vzw gezond , o.m. dankzij het KBS fonds inzake corona en 

sponsoring van Camasiacum ( Rotaryclub Stekene-St.Gillis ). 

- De geïnstalleerde airco blijkt echt noodzakelijk en een hele verbetering. 

- Gezien de omstandigheden ( corona ) worden voorlopig geen verdere activitei-

ten gepland . 

- Vzw Vesta komt maandag en vrijdag voor dagbesteding en om de twee weken 

ook woensdag . Er wordt onderzocht of aanpassingen aan het gebouw inzake 

toegankelijkheid , mogelijk zijn. 

- De camionette voor vervoer naar Colruyt en Okay wordt van de hand gedaan 

door Zorg Stekene wanneer geen geldig schouwingsbewijs verkregen wordt. 

Er wordt gezocht naar vervanging . 

 

 



2- Principes 
 

 De Olijf stelt zich tot doel morele en materiële steun te verlenen aan kans-
armen in Stekene door het bieden van een ontmoetingsruimte , door voed-
selondersteuning en door het bieden van aangepaste vorming. 

 De Olijf vervult zijn opdracht op een laagdrempelige wijze , met respect 
voor iedereen , ongeacht politieke , ideologische of godsdienstige overtui-
ging .  

 De Olijf tracht de “verborgen” armoede op te zoeken en actief deel te ne-
men aan de bestrijding ervan door samenwerking met andere organisaties 
( Ocmw , Gemeentebestuur , Zorg Stekene … ) op het werkveld , en door 
sensibilisering van de omgeving. 

 De Olijf  werkt  aanvullend en ondersteunend , zeker daar waar de over-
heid / de gemeenschap zich terugtrekt. Maar de Olijf treedt niet “in de 
plaats van” de georganiseerde sociale voorzieningen en uitkeringen. 
 

3- Doelgroep en werkwijze 
 

 De Olijf richt zicht tot alle kansarmen op Stekene , dwz. mensen met een 
laag beschikbaar inkomen of een beschikbaar inkomen dat daaraan gelijk 
is of lager door schulden of extra uitgaven . Er wordt intens samengewerkt 
met de sociale dienst van het Gemeentebestuur - OCMW , die mensen toe 
leidt . Maar ook mensen die geen cliënt zijn bij het OCMW en toch in nood 
zijn , kunnen terecht. Minstens wordt een noodpakket aangeboden. 

 Wie toegelaten wordt tot de voedselondersteuning (gezin of alleenstaande) 
ontvangt een pasje. Er wordt gewerkt met een objectief puntensysteem , 
volgens gezinssamenstelling en graad van behoefte van de bezoeker . Zo 
krijgt elk gezin of alleenstaande een aantal punten waarmee wekelijks of 
veertiendaags kan gewinkeld worden .  

 In 2020 werden de inkomensgrenzen om in aanmerking voor voedselon-
dersteuning versoepeld .Er wordt niet langer met de barema’s inzake leef-
loon gewerkt , maar met de “officiële” armoedegrenzen per gezinscategorie 
De laatste bedragen liggen hoger dan het leefloon , het vroegere be-
staansminimum. 
 

4- Vrijwilligers 
 

 De Olijf werkt met ongeveer 25 vrijwilligers . Er is geen enkel personeelslid 
in dienst . Er is wel administratieve ondersteuning door de gemeentelijk 
sociale dienst. 

 Er wordt geen vergoeding uitbetaald , enkel de verplaatsingsonkosten naar 
bestemmingen buiten Stekene  worden vergoed aan het gangbare tarief 
voor vzw’s. 

 

5- De winkel 
 

 De winkel bestaat uit een ontmoetingsplaats , het magazijn en de winkel 
zelf.  Elke afdeling heeft zijn/haar verantwoordelijke. 



 De bezoekers worden ontvangen in de ontmoetingsplaats waar ze een kof-
fie of drankje aangeboden krijgen en waar ze een praatje kunnen maken 
met enkele vrijwilligers. In de winkel worden zij begeleid door een vrijwil-
lig(st)er  die hen adviseert ivm. het gepast gebruik van het  hen toegekend 
aantal punten en het verantwoord ( gezond ) kiezen van voedingswaren. 

 De winkel was in 2020  slechts in januari en in februari open ( de ene week 
op zaterdag van 9 tot 11u ; de andere week op donderdag van 9 tot 11u. ). 
Als gevolg van corona kwamen de voedselpakketten. 

 
 

6- Voeding en hygiënische producten 
 

 De Olijf is erkend en wordt bediend door de Voedselbank , Gent. In 2020 
was dat verder voor 100 personen.  

 De opdracht inzake het ophalen en verdelen van voedseloverschotten , af-
komstig van de Europese Unie  , werd door de Olijf overgenomen van het 
OCMW in 2016. 

 De Olijf participeert verder in de vzw Voedsaam , opgericht binnen Inter-
waas ,  St.Niklaas .  Middels deze samenwerking kan de Olijf wekelijks 
voeding ophalen bij de Colruyt en de Bioplanet in Sint.Niklaas. Ook recht-
streeks wordt soms diepgevroren vlees , vis en verse groenten vanuit hun 
depot in Temse opgehaald . Het lidgeld van 100 euro / jaar en 10 euro per 
verplaatsing, zijn afgeschaft. 

 In 2020 kon tweemaal een belangrijke bestelling geplaatst worden bij Solu-
cious (Colruyt) middels kredieten vanuit de gemeentelijke sociale dienst , 
ter bestrijding van kansarmoede ingevolge de coronacrisis . 

 De Olijf haalt wekelijks ook voedsel op bij de Okay te Stekene. 

 De Olijf biedt hygiënische producten aan voor zover beschikbaar . Regel-
matig mag de vzw basisproducten, zoals tandpasta en tandenborstels , 
zeep , douchegel en shampoo , babyluiers etc… ontvangen van leveran-
ciers of initiatieven van vrijwilligers zoals de vriendenkring Gemeentebe-
stuur. 

 De Olijf biedt geen tweedehands kledij meer aan en aanvaardt dus ook 
geen kledij meer . 
 

7- Activiteiten gedurende 2020 
 

 In dit coronajaar waren er , behalve de twee eerste maanden ,geen ont-
moetingsactiviteiten , Er werden vanaf maart voedselpakketten bedeeld . 

 Start van de samenwerking met vzw Vesta, Sint Niklaas inzake dagbeste-
ding voor mensen met een handicap . 

 26/1 : nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers en de Raad van Bestuur. 

 Open-deur-dag op 7 maart kon nog net doorgaan . 

 Zowel het Sinterklaasfeest als de Kerstmarkt vervielen . De Olijf slaagde er 
toch in aan de kindjes een mooi pakket van Sinterklaas te bezorgen.  Met 
Kerstmis werd de klanten een heuse kerstmenu aangeboden , dankzij het 
Coronafonds van het Gemeentebestuur . 



 Omdat het gezellig samenzijn met de vrijwilligers niet kon doorgaan , werd 
hen bij verrassing een leuk mandje met allerlei fijne dingen , aan huis be-
zorgd door het dagelijks bestuur . 

 
 
 
 

 
8- Het babbelcafé 

 

Dit gaat normaal maandelijks door , elke laatste donderdag , maar ook hier gooide 
corona roet in het eten . Er gingen nog twee namiddagen door . 

30 januari :  VENTILEREN EN VERLUCHTEN 

Er waren 8 bezoekers en 2 medewerkers van de Olijf aanwezig. 

Met behulp van praatplaten en een begeleidingsboekje uitgeleend bij Logo Sint-Niklaas, 
hebben we de voordelen van gezonde lucht in huis kunnen overbrengen. Het zijn veelal een-
voudige ingrepen die voor iedereen doenbaar zijn. De deelnemers vonden het duidelijk en 
hebben de hoofdzaak goed begrepen. Eén van de bezoekers is poetsvrouw en kon ons zeg-
gen dat ze enkel mag poetsen met producten waar een ! op vermeld staat.  

Iedereen kreeg een magneet mee, waar nog eens de belangrijkste punten opstaan. 

21 februari : JUWELEN MAKEN 

Er waren 6 bezoekers + lesgever Els en 2 medewerkers van de Olijf aanwezig. 

De basis benodigdheden waren nespresso cups zoals vorige keer, maar de versieringen en 
manier van sluiten hebben we nu anders gedaan . De juwelen zagen er daardoor helemaal 
anders uit. Iedereen ging met 3 hangers naar huis. De deelnemers vroegen om de volgende 
keer eens oorringen te maken. Els zal bekijken of dit ook in 1 ½ uur kan afgewerkt worden. 

 

9- Resultatenrekening en balans 2020 : zie aparte pdf  
 

Toelichting  
 

 Dit zijn de werkelijke cijfers over het jaar 2020 . Alle bijhorende stukken 
ivm. uitgaven en ontvangsten liggen ter zetel van de Olijf , raadpleegbaar 
via Rita Schelfhout. 

 Omdat het voedsel gratis ter beschikking gesteld wordt aan de klanten , 
zijn er geen inkomsten uit de werking. 

 Alles gebeurt met en door vrijwilligers , dus geen personeelskosten ! 

 In dit coronajaar werden veel voeding en hygiënische producten zélf aan-
gekocht ( hoofdzakelijk bij Solucious , Colruyt ) teneinde te zorgen voor 
een ruimer en gediversifieerder aanbod nog . Deze uitgaven zijn groten-
deels gefinancierd met de dotatie van de Koning Boudewijnstichting . 

 Dankzij de logistieke en financiële ondersteuning  door het Gemeentebe-
stuur ( 5.000 euro op jaarbasis )  , door de sponsoring van verschillende 
verenigingen én individuen ,kon het boekjaar 2020 toch afgesloten worden 



met een batig saldo van 11.000 euro . De Olijf zal ook in 2021 doorgaan 
met extra-aankopen van voeding en hygiënische producten. 

 
 

   10. Budget 2021 en toelichting : zie aparte pdf 
 
 
 


