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Algemene Vergadering van 28 maart 2022
WERKINGSVERSLAG JAAR 2021

Inleiding
2021 is het jaar waarin corona en covid onze samenleving bleven domineren . Vooral
mensen in kansarmoede en/of eenzaamheid blijven het extra moeilijk hebben.
In de Olijf waren het winkelen en de bijhorende koffieklets , de ontmoetingsmomenten , het ganse jaar opgeschort . Er werden verder uitgebreide voedselpakketten
bedeeld en onze vrijwilligers bleven op post . En waar het kon , boden we steeds een
luisterend oor.

Het jaarverslag 2021 is daarom beknopter dan de vorige jaren. De algemene werkingsprincipes worden niet opnieuw herhaald. Onze website www.vzwolijf.be vertelt
alles over de Olijf !
Op de eerste pagina van het jaarverslag is een groot dankwoord op zijn plaats :
- In de eerste plaats aan alle vrijwilligers , die ondanks de
moeilijke omstandigheden , enthousiast en gemotiveerd
bleven doorwerken om de nodige voedselpakketten klaar
te maken en te bedelen.

-

-

Aan de mensen binnen het Ocmw en het Gemeentebestuur waarmee zéér
constructief werd samengewerkt. Dank uiteraard ook voor de logistieke en
financiële ondersteuning.
Aan de bedrijven , verenigingen en personen die de Olijf daadwerkelijk steunden met sponsoring en allerlei giften : geld , voedingswaren , hygiënische producten … Onze uitgebreide werking is voor een groot deel aan hen te danken. Omwille van privacy redenen worden geen namen vermeld.

Spijtig genoeg moesten wij in 2021 ook afscheid nemen van twee enthousiaste en
gemotiveerde vrijwilligsters : Myriam (Van Limpt) overleed op 24 januari 2021 en
Leen (Floin) op 16 december 2021. Véél te vroeg , véél te snel . Het gemis is groot
…. zij blijven in onze gedachten en wij blijven hen eeuwig dankbaar voor wat ze deden in de Olijf !

Organisatie







De samenstelling van de Algemene Vergadering was : Roger De Block,
Els Fruytier, Rita Schelfhout , Marleen Persoon , Irene De Baere en Marcella Baert namens de vrijwilligers ; dr. Dirk Backaert , schepen en voorzitter van Zorg Stekene vertegenwoordigde het Gemeentebestuur . Deskundige voor en van het Gemeentebestuur : Mieke van Poucke.
Samenstelling van de Raad van Bestuur : R.De Block , E.Fruytier,
R.Schelfhout, M.Persoon , dr.D.Backaert, en M.Van Poucke, deskundige .
Het Dagelijks Bestuur werd 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.
Eind 2021 stopte Els Fruytier in de Olijf . Ook voor haar véél appreciatie en
dank want zij stond aan de wieg van de Olijf als voedselondersteuning.

De Algemene Vergadering
Ging door op 31/5/2021 in aanwezigheid van dr. Dirk Backaert, Mieke Van Poucke ,
Roger De Block, Rita Schelfhout, Marcella Baert, Marleen Persoon, Irène De Baere .
Het volgende werd beslist .
- Wijzigingen in samenstelling Algemene Vergadering : Steven l’Ecluse wordt
vervangen door Marleen Persoon , Marcella Baert door Vera Van Gucht.
- Goedkeuring werkingsverslag over 2020 .
- Goedkeuring van de resultatenrekening en balans 2020: batig saldo van
11.159,34 €.
- Kwijting aan de bestuurders over de rekening 2020 .
De Raad van Bestuur
Vergaderde vier keer in 2021 .
Elke vergadering werd feedback gegeven over de werking en de stand van zaken
wat betreft winkel , (ontmoeting) en financiën . Hieronder de belangrijkste punten .
Raad van Bestuur van 2 maart 2021

-

-

Aanpassing van de criteria om gerechtigd te zijn op voedselondersteuning :
vanaf maart 2021 geleidelijke toepassing van de berekeningswijze zoals voorgesteld door de gemeentelijk sociale dienst , die meer gelinkt is aan de officiele armoedegrenzen zoals die door de overheid worden gehanteerd . Die bedragen liggen een stuk hoger dan het leefloon zodat méér mensen in aanmerking komen voor voedselbedeling .
Vzw Voedsaam , St.Niklaas , wijzigde de statuten zodat er ook door hen hygienische producten mogen verdeeld worden.
- De website van de Olijf is volledig
operationeel en wordt opgevolgd door
Marleen . Het is een belangrijk instrument
inzake werking en informatieverstrekking.

-

Rondvraag inzake het verkrijgen van een laptop wordt georganiseerd ; er werden 37 gezinnen bevraagd waarvoor een laptop is. Initiatief samen met het
Gemeentebestuur . De Olijf geeft zélf ook 8 laptops weg aan zij die het meest
nodig hebben.

Raad van bestuur van 4 mei 2021
-

Stand van zaken werking winkel : er zijn zo’n 45 klanten op zaterdag en 30 op
donderdag. Er zijn nog een aantal mensen die een kaartje hebben voor voed-

-

-

selbedeling maar er geen gebruik van maken. Het OCMW heeft deze mensen
aangeschreven.
Aankoop van twee diepvriezers , met financiële tussenkomst van de Voedselbank.
Vervoer naar Colruyt , Okay en Bio Planet : we kunnen nog altijd beroep op
de bestelwagen van Zorg Stekene en voor Voedselbank en Europese Unie is
CD Rent nog beschikbaar. Deze firma stopt waarschijnlijk in juli van volgend
jaar.
Laptop bedeling : is afgewerkt. Marleen heeft een lijst gemaakt van de gezinnen die er recht op hebben. De Olijf heeft een 8 tal computers gegeven. Het
OCMW doet verder nu het nodige.
De Olijf sluit aan bij het “Goods to give” initiatief , na goedkeuring van het contract op de OCMW Raad. Het betreft een vzw die tegen sterk verlaagde prijzen vnl. onderhouds- en hygiënische producten verkoopt aan caritatieve
vzw’s.

Raad van Bestuur van 20 sept. 2021
-

Er is een dossier in bespreking bij KBC Stekene en Cera voor sponsoring van
het project “aankoop camionette” .

-

Indien er nog een coronabudget op de gemeentelijk scoiale dienst is , zal de
Olijf daarmee een bestelling kunnen doen bij Solucious .

Raad van Bestuur van 27/10/2021
-

Financieel verslag : de sponsoring door KBC (540 euro) en Coca Cola (4.000
euro) is een feit.

-

Maandelijkse voedselophaling naar de Voedselbank en Europese Unie vanaf
1 januari 2022 : er is een positieve beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om dit verder door de gemeentelijke technische dienst te laten uitvoeren .
De heropstart van de winkel , het Sinterklaasfeest en de deelname aan de
Kerstmarkt worden besproken . Zal enkel mogelijk zijn indien de coronamaatregelen het toelaten ( wat achteraf bleek dus niet het geval te zijn ) .

-

Activiteiten gedurende 2021





Ook in dit coronajaar waren er geen ontmoetingsactiviteiten , Er werden
gans het jaar uitgebreide voedselpakketten bedeeld .
De samenwerking met vzw Vesta, Sint Niklaas inzake dagbesteding voor
mensen met een handicap werd verdergezet , maar eindigt op 31/12/2021.
Spijtig genoeg ook geen activiteiten voor onze vrijwilligers.
En zowel het Sinterklaasfeest als de Kerstmarkt
vervielen . De Olijf slaagde er toch in voor de kindjes een mooi pakket van Sinterklaas te bezorgen , in
samenwerking met het Huis van het Kind .

Met Nieuwjaar werd de klanten wel
opnieuw een eindejaarsmenu aangeboden , gefinancierd dankzij sponsoring en een bijdrage vanuit
de gemeentelijke sociale dienst. In totaal 137 mensen of gezinnen genoten van een heerlijk driegangenmenu .



Omdat het gezellig samenzijn met de vrijwilligers niet kon doorgaan , werd
hen bij verrassing op het einde van het jaar een leuk presentje bezorgd .

Enkele cijfers over de voedselbedeling en het klantenbestand
We stellen een forste stijging met 10% vast van het aantal bedeelde pakketten in
2021 tov. 2020 . Het aantal steeg van 1429 in 2019 naar 1499 in 2020 , tot 1652 in
2021 . Dit heeft wellicht veel te maken met de coronapandemie , maar ook met de
stijgende kansarmoede .
In 2021 waren er 158 gezinnen ( ook éénouder ) of alleenstaanden geregistreerd bij
de Olijf . Daarvan kwamen er 68 regelmatig langs . Niet minder dan 134 kinderen ,
jonger dan 18 jaar dus , maken deel uit van die groep. Opmerkelijk is ook het hoge
aantal alleenstaande vrouwen en mannen .
Gelukkig konden ook een 50-tal dossiers afgesloten worden . Dat is ook de bedoeling : de voedselondersteuning is bedoeld als tijdelijke ondersteuning tot mensen
opnieuw voor zichzelf en hun gezin kunnen instaan …

Financiële rekening en balans 2021 en toelichting
BALANS 2021
OVERDRACHT 2020
OCMW STEKENE
GIFTEN
SOCUPA ( “gemeentelijk” fonds” )
INVESTERINGEN
ALGEMENE ONKOSTEN
PROJECTEN
REPRESENTATIEKOSTEN
BUREAUKOSTEN
PROXIMUS-HUUR VERVOER
CORONA UITGAVEN
VRIJWILLIGERSWERK

UITGAVEN

INKOMSTEN
11159,09
5000
8804,26
774,45

6708,67
2824,4
209,38
1390,36
304
3894,21
3734
803,5
19.868,52
25.737,8

BATIG SALDO

5.869,3 euro

Dit zijn de werkelijke cijfers over het jaar 2021. De gedetailleerde lijst van ontvangsten en uitgaven zit uiteraard in de dagelijkse boekhouding van de Olijf.

Ontvangsten
Dankzij het belangrijke overschot op 1/1/2021 , de werkingstoelage van het gemeentebestuur , en een belangrijk bedrag aan sponsorgelden en giften , konden de hiernavermelde uitgaven betaald worden en restte er op 1/1/2022 nog een overschot van
5.870 euro .

Uitgaven
Investeringen 2021 : aankoop 2 diepvriezers via de Voedselbank , aankoop auto
Peugeot Partner tweedehands ( 3.900 euro ) en belettering , CO2 meter , Nespresso
toestel.

Algemene onkosten : verzekeringen , vuilniszakken , benzine en autotaks , Anticimex ( ongediertebestrijding ) , onderhoudsartikelen , onderhoud en herstelling koelcel , allerlei.
Projecten : speelgoed voor sinterklaasgeschenkjes.
Representatiekosten : acties voor vrijwilligers : flessenpost, kaartjes, geschenk voor
kerstmis, verjaardagskalender, vrijwilligerssamenkomst, bloemen bij overlijden, afscheidsgeschenk.
Bureaukosten : inktpatronen , papier , digipass , bedankingskaartjes , postzegels ,
bureaubenodigdheden
Algemeen : maandelijkse huur lichte vrachtwagen (tot juli 2021) Proximus abonnement.
“Corona” uitgaven : de aankoop van droge voeding en hygiënische producten bij
Solucious ( groothandel Colruyt ) .
Vrijwilligerswerk : wekelijks opkuis van het gebouw ; onkostennota.

