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Voorwoord

We zijn ons er van bewust dat we deze
weken veel informatie naar de voedselbanken sturen. We mailden veel stukken in
verband met de Algemene Ledenvergadering van 25 november. Ook gingen er extra
Nieuwsflitsen uit. De MEEdeler die voor
jullie ligt is ook langer dan gebruikelijk.
Verder zullen we de uitkomsten van de
enquête over communicatie naar de voedselbanken, zorgvuldig tot ons nemen. En
nagaan waar verbeteringen mogelijk zijn.
Voor nu wens ik jullie allen veel leesplezier.

Vrijwilligers gezocht tijdens de Unox

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Meer informatie over LIDL Kerstactie
De actie bij Lidl begon op
donderdag 9 november en
eindigt woensdag 22 november.
Voedselbanken kunnen de actie
ondersteunen door er in media aandacht
aan te geven. Denk daarbij aan website,

sociale media maar wellicht ook de lokale
krant. Door Lidl goedgekeurd promotiemateriaal is te vinden op de Voedingsbodem> Acties feestmaand.
Op 8 december wordt de opbrengt bekend gemaakt op een persevenement.
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EU-richtlijn
voedseldonatie

In oktober werden de ‘EU-richtsnoeren inzake voedseldonatie’
aangenomen door de Europese
Commissie. Deze richtlijnen zijn opgesteld
om de desbetreffende bepalingen in de
EU-wetgeving te verduidelijken en de
obstakels voor voedselherverdeling binnen
het huidige EU-regelgevingskader weg te
nemen. De richtlijnen zijn er op gericht om:
- leveranciers en ontvangers van voedseloverschotten te helpen voldoen aan
de eisen in het EU-regelgevingskader
(op het gebied van voedselveiligheid,
hygiëne, traceerbaarheid, aansprakelijkheid, btw enz.);
- e
 rvoor te zorgen dat alle regelgevende
autoriteiten in de EU-lidstaten de EUvoorschriften die van toepassing zijn op
de herverdeling van voedseloverschotten, op dezelfde manier uitleggen.
Dit alles tegen de achtergrond dat er in
de EU steeds meer aandacht komt voor
voedselverspilling. Als Voedselbanken
Nederland hebben we (via het ministerie
van Economische zaken en via de Europese Federatie van Voedselbanken) ook
ons steentje bijgedragen. Voor de geïnteresseerde is de volledig richtlijn in het
Nederlands op internet te vinden.
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Wat is zuigelingenvoeding?
Infoblad 76 geeft voor de groep
“Zeer lang houdbare producten”
als richtlijn dat de THT mogelijk
één jaar verlengd kan worden,
maar maakt een uitzondering voor “Zuigelingenvoeding (poeder)”. We vroegen de
NVWA om opheldering hierover.
Zuigelingenvoeding is ter vervanging van
moedermelk voor kinderen van 0-12 maanden. In het algemeen zijn het poedervormige producten (zoals o.a. Nutrilon), maar
soms ook vloeibare producten.
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Wie heeft interesse in training SEO?
SEO is de afkorting van Search Engine
Optimization. Dat betekent zoveel als
het optimaliseren van de vindbaarheid
van (o.a.) websites op zoekmachines als
Google. We hebben een enthousiaste
jonge vrijwilliger gevonden die voor zijn
werk trainingen op dit gebied verzorgt.
Hij is bereid om een speciale training
te geven aan belangstellenden van de
voedselbank. Als er genoeg interesse is,
zullen we in het eerste kwartaal, op een
avond (na 18.30 uur) een training verzorgen. Locatie: servicecentrum Houten.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden
op welkom@voedselbankennederland.nl
onder vermelding van ‘Interesse SEO’.
Graag aangeven welke avond van de week
een voorkeur heeft.

Oproep Oranjefonds en NLdoet
Andere producten in het schap, die geen
zuigelingenvoeding zijn maar “baby- en
peutervoeding”, vallen niet onder de
beperking van Infoblad 76. Deze mogen
dus in principe de THT overschrijden.
Een fabrikant of leverancier van baby- en
peutervoeding kan aanvullende eisen of
beperkingen stellen voor onze uitgifte.

Vacatures Adviseur
Voedselveiligheid

Veel voedselbanken kennen ongetwijfeld
Ellen Essed (Projectleider Houwers) of Paul Lijnkamp (Projectleider Sensz). Na vele jaren
actief te zijn geweest bij de
voedselbank, hebben beiden aangegeven
in de loop van volgend jaar hun functie te
willen neerleggen. Omdat wij dit bijtijds
weten, geeft het ons de gelegenheid nu
al op zoek te gaan naar vervangers. Waar
Ellen en Paul per Inspectiebedrijf werkten,
gaan we in de toekomst regionaal werken,
zodat de reistijden beperkt blijven. Om de
werkbelasting als vrijwilliger niet te zwaar
te maken, denken we aan drie of vier adviseurs die de voedselbanken bij kunnen
staan op dit gebied.
De volledige functieomschrijving vind je op
de website van VB NL. Ellen of Paul kunnen je meer vertellen. Ken je iemand die
mogelijk interesse heeft in deze functie, wil
je hem dan hierop wijzen?

Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Vorig jaar zijn er ruim 9.500
klussen geklaard en hebben 350.000
mensen deelgenomen. De Nationale Postcode Loterij (NPL) ondersteunt deze actie
extra. Net als vorig jaar roept Oranjefonds
beneficianten van de NPL die in Nederland
werkzaam zijn op om mee te doen. Daar is
een speciale procedure voor opgesteld.
Hoe werkt het?
Wellicht heeft jouw voedselbank klussen en/of activiteiten waar men niet aan
toekomt of waarvoor men te weinig handen
heeft. NLdoet is een mooie gelegenheid
om deze aan te pakken. Je plaatst de klussen op de website www.nldoet.nl. Vanaf
januari zoeken daar dagelijks duizenden
mensen op om te kijken waar zij met hun
vrienden, familie of collega’s aan de slag

Nauwelijks klachten
Afgelopen half jaar ontving de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit slechts 7 klachten
over voedselbanken.
Deze zijn door hen allemaal
ongegrond verklaard.
Complimenten aan alle collega’s!

kunnen tijdens NLdoet op 9 & 10 maart
2018. Aanmelden doen ze via de website,
rechtstreeks naar de aangegeven contactpersoon voor de actie. Zo weet je zelf
precies wie er op de klus(sen) afkomt!
Voor deze klussen kun je, indien nodig,
een financiële bijdrage aanvragen bij het
Oranje Fonds.
De voorwaarden hiervoor vind je op de
website van NLdoet.

!
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Subway organiseert actie en
laat voedselbank meedelen
Subway Restaurants organiseerde vrijdag
3 november wereldwijd World Sandwich
Day, zo ook in Nederland. Alleen die dag
gold de aanbieding: een gratis Sub bij elk
verkocht drankje. Van elke verkochte aanbieding doneerde Subway een deel van de
opbrengst aan Voedselbanken Nederland.
Dit leverde 3.600 maaltijden op. Door de
aanbieding én het feit dat er een donatie
aan de voedselbank werd gegeven, waren
de gasten extra gemotiveerd om hier
gebruik van te maken.” Marketing Manager
Rodger Schoester en Joost Labadie van
Subway Nederland overhandigden 8 november een cheque ter waarde van 3.600
maaltijden aan Caroline van der Graaf van
Voedselbanken Nederland.

Subway heeft de wens uitgesproken om
de actie in 2018 te herhalen.

Aanmelding voedselbank bij Privacywaakhond niet nodig
Wij krijgen de laatste tijd vaak de vraag of
een voedselbank zijn administratie(s) moet
aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het goed verdedigbaar
om dat niet te doen. Daarover hebben
we een (nogal juridisch) informatiebulletin
gemaakt. Dat is op te vragen bij ons Voedselbank Servicecentrum. Natuurlijk moeten
de voedselbanken zich wel houden aan
de algemene regels van de privacywetgeving: alleen gegevens van geregistreerde personen aan anderen verstrekken
met toestemming betrokkene; iedereen
heeft recht op inzage in en correctie van

geregistreerde gegevens, gegevens goed
beveiligen. Ter herinnering: wij hebben
al eerder een infobulletin uitgegeven
over bewaartermijnen. Dat gaat ook over
de maximum termijn van twee jaar voor
persoonsgegevens. Wie wil, kan dit bulletin
opvragen bij het Servicecentrum. Tot slot:
in mei 2018 treedt een nieuwe EU-verordening over privacy in werking. Begin 2018
komen wij met een infobulletin over hoe de
voedselbanken hiermee moeten omgaan.
Zie hiervoor ook de oproep in het artikel
hiernaast.

Inzamelingsactie bij Dirk
Vanaf 4 december kunnen klanten van
supermarktketen Dirk hun statiegeld bon
weer doneren aan de voedselbank. Meer
info volgt in de MEEdeler van december.
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Nieuwe privacywetgeving in 2018:
vrijwilligers gezocht
voor werkgroep
Een voedselbank benaderde ons met een
hulpvraag. In mei 2018 veranderen de
privacy regels. Dat heeft consequenties
voor de voedselbanken. Denk daarbij aan
zaken als:
•	Vermelding op website hoe de organisatie omgaat met persoonlijke informatie.
•	Binnen de organisatie(s) moet een aanspreekpunt zijn die verantwoordelijk is
voor beleid en uitvoering op verschillende gebieden, zoals:
	o	Hoe lang bewaar je (welke) informatie van persoonlijke aard
o	Hoe kunnen mensen bij een
voedselbank navraag doen welke
informatie van hen is opgeslagen
en aan wie deze verspreid is
(protocol).
o	Hoe kunnen mensen er voor zorgen
dat alle informatie van hen in een
verzoek worden verwijderd bij de
instantie waar het is aangemeld
maar ook aan wie dit is doorgegeven.
o	Wie is verantwoordelijk wanneer
er sprake is van een datalek: hoe
wordt er op geanticipeerd, wat
wordt er gedaan om het te voorkomen, hoe en door wie wordt het
gemeld bij de bevoegde instanties.
We willen graag een digitale werkgroep
starten om beleid te maken op dit terrein
en te komen tot een werkzaam handboek
voor voedselbanken. We zijn op zoek naar
vrijwilligers met expertise die willen helpen.
Aanmelden kan bij het servicecentrum
via welkom@voedselbankennederland.nl.
Graag vermelden: privacy werkgroep.

Gebruik Tachograaf
niet verplicht
Bij de Rijksdienst voor Wegvervoer (RDW)
vroegen wij vorig jaar of het gebruik van
een tachograaf voor onze busjes en
vrachtauto’s verplicht is. Uit hun antwoord
leiden wij af dat voedselbanken zijn
vrijgesteld een tachograaf te gebruiken in
genoemde transportmiddelen. Een uitgebreid Infobulletin met toelichting staat op
de Voedingsbodem>logistiek.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent stapt over
op ander uitgiftemodel
De voedselbank in het Gooi stapte na een
grondige analyse en oriëntatiefase over op
een ander type uitgifte (supermarktmodel).
Op de Voedingsbodem>Bestuur staat een

mooie, informatieve presentatie met hun
beweegredenen en keuzes. Belangstellende collega’s zijn welkom voor een kijkje.

En ook in Leiden werkt men
nu met supermarktmodel

gehouden met enkele diepvrieskisten, een
broodstelling, winkelwagentjes en een
pasjessysteem voor de klanten. “Grote
investeringen konden tot nog toe achterwege blijven”, aldus projectleider Hugo
Brouwer. De grootste verandering zit ‘m in
de organisatie van de opslag. Die moest
veranderd worden om ruimte te creëren
voor de winkel. Met dit concept is er nu
een basis, die naargelang de ervaringen
verder uitgebouwd kan gaan worden,
bijvoorbeeld met koelvitrines en een vaste
groentestelling.
Een vliegende start dus. Andere voedselbanken zijn van harte welkom om van de
Leidse ervaringen gebruik te maken

VB Leiden is op 12 september gestart met
een winkelconcept na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar. De winkel is 2
maal per week open. De klanten reageren
zonder uitzondering enthousiast. Ze kunnen nu zelf bepalen wat ze meenemen en
de wachttijden zijn wat korter. Doordat de
winkel meerdere dagen per week open is,
kunnen er ook meer verse producten bij de
supermarkten worden opgehaald. Het mes
snijdt dus aan twee kanten. Ook de vrijwilligers zijn enthousiast, omdat er veel meer
rust op de werkvloer is ontstaan.
De inrichting van de winkel is eenvoudig

Groentemarkt op het Vredenburgplein in Utrecht

Kinderboeken en de
Van Waarde prijs voor de
Limburgse voedselbanken
In september hebben de PvdA afdelingen
in Limburg kinderboeken ingezameld voor
de kinderen van klanten van de voedselbank. Op 30 september zijn bij de PvdA
Limburgdag in het Gouvernement in
Maastricht circa 2.500 kinderboeken
overgedragen aan de Limburgse voedselbanken om tijdens de Kinderboekenweek
uit te delen.

Bij die gelegenheid bleek dat ook de
‘VAN WAARDE PRIJS 2017’ door de PvdA
Limburg is toegekend aan de gezamenlijke
Limburgse voedselbanken. Hannie en Harrie Verweij namen de kinderboeken en de
oorkonde namens de Limburgse voedselbanken in ontvangst.
De Van Waarde prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de PvdA-Limburg. De persoon
en/of organisatie moet uiting gegeven
hebben aan het in de praktijk brengen
van de sociaaldemocratische kernwaarden
verheffing, verbinding, het zorgen voor
bestaanszekerheid en voor goed werk.
De Limburgse Voedselbanken waren verrast en blij met deze prijs en wij feliciteren
hen ook daarmee.

Op maandag 9 oktober jl. organiseerde AH
in samenwerking met Bakker Barendrecht
een ongekend grote groentemarkt, als
aftrap van de Dutch Agri Food week.
Op de markt stonden 50 marktkramen over
een totale lengte van 200 meter. Er waren
37 telers uit het hele land aanwezig die
hun eigen teelt presenteerden: allemaal
verse groenten. De bezoekers van de
markt hadden de mogelijkheid om voor
3 euro een tas te vullen met verschillende
producten.
Omdat de markt beslist niet uitverkocht
mocht raken, was er genoeg voorraad.

Aan het einde van de dag bleek nog een
behoorlijke hoeveelheid over. Het restant
was teveel voor VB Utrecht en werd door
Bakker verdeeld over 3 landelijke DC’s.
Tilburg kreeg 6 pallets en Amsterdam en
Rotterdam ontvingen ieder 9 pallets. In totaal 24 pallets met verse groenten, dat zijn
ongeveer 15.000 consumenteneenheden.
Van de verkochte tassen met groente gaat
de opbrengst, na aftrek van wat kosten,
naar VB Utrecht.
Een prachtig gebaar van Bakker Barendrecht en AH.
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Veilig werken bij de voedselbank-over ARBO
Bij een 7-tal voedselbanken werd een
proef “veilig werken bij de voedselbank”
gestart. In dit artikel vertelt Frans
Miermans, veiligheidsdeskundige,
over de arbeidsveiligheid bij de
VB Eindhoven.

Manifest ‘Maak
Nederland
schuldenvrij’
“De Correspondent” is een actie begonnen on Nederland schuldenvrij te
maken met een manifest richting politiek. In dit manifest doen ze vijf aanbevelingen aan de landelijke politiek om
ons schuldenprobleem op te lossen.
Onder de steunbetuigers: bedrijven
als Achmea en KPN, saneringsrechters, deurwaarders, bewindvoerders,
schuldhulpvrijwilligers, wethouders en
ga zo maar door.
Risico-inventarisatie en
–evaluatie (RI&E)
Het bestuur van VB Eindhoven vindt dat
vrijwilligers moeten kunnen werken onder
veilige en gezonde werkomstandigheden. Bijvoorbeeld als het gaat over: risico
op verwonding, het werken op hoogte
(magazijn), fysieke belasting (tillen, duwen,
trekken), risico op gehoorbeschadigingen,
het werken in een zeer koude (koeling/
diepvries) of juist warme omgeving.
Vrijwilligers moeten op de hoogte worden
gesteld van eventuele risico’s en worden
voorgelicht over hoe zij moeten omgaan
met de beschikbare beschermings- en
hulpmiddelen.
Verder wordt in de Arbowetgeving onderzoek en maatregelen met betrekking tot
PsychoSociale Arbeidsbelasting (ook wel
PSA genoemd) verplicht gesteld. PSA kan
betrekking hebben op (te) hoge werkdruk,
slechte (interne) communicatie.
Dit alles wordt vastgelegd in een RI&E,
ofwel Risico-Inventarisatie en –Evaluatie.
Ook voor de Vrijwilligersverzekering kan
een goede RI&E en passend Arbobeleid
belangrijk zijn.
RI&E in volle breedte bij voedselbank en
alle uitgiftepunten
Hoewel binnen vrijwilligersorganisaties
de RI&E slechts voor een beperkt aantal

risico’s verplicht is, heeft VB Eindhoven
ervoor gekozen om de RI&E breder af te
nemen en in de volle omvang uit te voeren,
zowel voor het distributiecentrum aan de
Kanaaldijk als voor de 7 uitdeelpunten.
Op die manier is structureel geïnventariseerd welke risico’s er spelen en kan nu
optimaal worden ingezet op het treffen
van adequate maatregelen en het geven
van optimale voorlichting. De uitvoering
van het Plan van Aanpak strekt zich uit
over meerdere jaren. Inmiddels is gestart
met het realiseren van de meest urgente
actiepunten, zoals het aanbrengen van
de snelloop deur en het aanschaffen van
afzetpalen op uitdeelpunt Centrum.
Op nagenoeg alle uitdeelpunten is inmiddels een eerste voorlichting en instructie
verzorgd over 4 onderwerpen:
1.	Melden en registreren van ongevallen
en incidenten;
2.	Omgaan met agressief gedrag van
cliënten en vrijwilligers onderling;
3. Bedrijfshulpverlening op de locaties;
4.	Veilig tillen en verplaatsen van lasten.
In de komende maanden zullen voor alle
vrijwilligers diverse voorlichtingsbijeenkomsten rondom ARBO-onderwerpen
worden georganiseerd.

VBN heeft dit manifest ondertekend,
omdat het op neutrale wijze beschrijft
welke oorzaken er zijn voor schuldproblematiek en welke oplossingen mogelijk zijn. We willen alle voedselbanken
wijzen op het bestaan van dit Manifest.
(https://decorrespondent.nl/7407/
onderteken-dit-manifest-en-maaknederland-schuldvrij/13216569122794fde6c5f) .
Elke voedselbank kan natuurlijk zelf
besluiten om wel/niet te ondertekenen.
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Jarige Job verruimt leeftijdsgrens
Momenteel wordt meer dan 40% van alle
Jarige Job verjaardagsboxen verdeeld
via de voedselbanken. Dat zijn 1.200
stuks per maand! Stichting Jarige Job is
dan ook blij met de samenwerking en de
kracht van het logistieke netwerk van de
voedselbanken.
Jarige Job is klaar voor een volgende stap
en daarom breiden zij de leeftijdsgrens uit.
In het begin is er bewust voor gekozen om
verjaardagsboxen voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar aan te bieden. Voor deze
leeftijdscategorie is namelijk het trakteren
op school het belangrijkst en zichtbaarst.
Vanaf februari 2018 zullen alle kinderen
van voedselbankklanten een verjaardagsbox ontvangen.
Een paar weken voor dat het kind 1 t/m 18
jaar wordt, krijgt de ouder verzorger een
verjaardagsbox, zodat de verjaardag van

het kind gevierd kan worden.
In de testfase die afgelopen zomer bij vier
voedselbanken plaats vond, hebben we
kunnen ervaren welke invloed het heeft op
de logistieke werkzaamheden. De uitkomsten en de acties voor de volgende fase
zijn reeds afgestemd met voorzitters van
de RDC’s en ROP’s. Met de kennis en ervaring gaan we nu verder aan de slag met
alle voedselbanken in Nederland.
Op de lijst voor de jarigen in februari 2018
worden de nieuwe leeftijdsgroepen voor
het eerst meegenomen. De lijst moet uiterlijk 2 januari binnen zijn. Vanaf maandag
11 december 2017 is de rapportage in
Voedselbank.nu aangepast.
Aan de huidige werkwijze en logistiek verandert er niets, behalve dat er meer verjaardagsboxen uitgedeeld gaan worden.
Want ieder kind verdient een verjaardag!

Ideeën voor fondsenwervers
VB Haaglanden ontving een groep
jonge bankiers van NIBC. Onder het
mom ‘een bank voor een bank’ organiseerden ze een gezamenlijke brainstorm met als doel ideeën te genereren
voor lokale fondsenwerving. Vijf ideeën
werden uitgewerkt. Deze zijn te vinden
op Voedingsbodem>fondsenwerving.

Vrijwilligers gezocht
tijdens de Unox
Nieuwjaarsduik
Unox heeft de Nederlandse voedselbanken ook in 2018 als het goede doel gekozen van de Nieuwjaarsduik en zal één euro
per duiker doneren.
Voor dit evenement in Scheveningen zijn
maar liefst 150 vrijwilligers nodig. Al vele
jaren kunnen ze rekenen op een harde
kern van vrijwilligers. Deze kern is echter
niet groot genoeg en daarom vragen ze
onze hulp.

Hun oproep:
Word vrijwilliger tijdens de Unox Nieuwjaarsduik! Meld je hier aan en krijg sowieso
een gave Unox handdoek. Daarnaast
krijgt diegene die de meeste vrijwilligers
aanmeldt een gave Weber barbecue
en de runner-up 4 tickets voor de Unox
Eftelingdag. Ook verloten we nog eens 5
stamppotpakketten onder alle vrijwilligers.
Dus neem zeker ook je familie, vrienden en
collega’s mee!
Wat verwachten we van jou? Je bent op
1 januari aanwezig tussen 08:30 en 14:00.
Wij regelen bussen vanaf Amsterdam,
Rotterdam en Oss. Tijdens de dag help
je mee bij de startlijn, het soep uitdelen,
de kaartverkoop en nog veel meer mooie
onderdelen. Als vrijwilliger word je beloond
met een Unox goodiebag, een uniek Unox
collectors item, de exclusieve after-duik en
een prachtige aanblik op 10.000 duikers.
Maak jij de Unox Nieuwjaarsduik tot een
succes? Meld je nu aan!
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organisatie als de voedselbanken en zo
mee te helpen om de kwaliteit van het uit
te delen voedsel te verbeteren. Concreet
resultaat van deze samenwerking met
voedselbanken, in dit geval met Amsterdam, is de invriesregeling van verse
producten, waardoor de samenstelling van
de pakketten sterk verbeterd is ten opzicht
van vijf jaar geleden. Waar vlees toen nog
een uitzondering was, is het nu regel dat er
wekelijks vlees in de pakketten zit.

Arthur gaf vorige maand de pen aan
mij, Henk van der Meer, 70 jaar geleden
geboren in Schiedam, getogen in Delft en
getrouwd met Ella. We wonen nu in Rotterdam Nesselande en hebben 5 kinderen
en 7 kleinkinderen.
Na een korte carrière bij de landmacht
(Genie) een nieuwe start gemaakt in
chemische technologie bij de “Gistfabriek”
(nu DSM) in Delft. Daarna bij verschillende
bedrijven de verkoop en marketing van laboratoriummaterialen gedaan. In 1988 ben
ik, samen met een buitenlandse partner,
gestart met een bedrijf gespecialiseerd in
producten en technieken, om de kwaliteit
van voedingsmiddelen te meten. Vanuit
mijn christelijke visie heb ik naast mijn
werk, altijd functies gehad in politiek, kerk
en maatschappij. Na mijn pensionering ben
ik me daar nog meer op gaan richten; onder andere via de PUM (www.pum.nl) met
projecten voor het midden- en kleinbedrijf
in ontwikkelingslanden en ook als maatje
bij Stichting Ontmoeting (www.ontmoeting.
org) in Rotterdam. Het merendeel van mijn
tijd ben ik actief voor de voedselbank. In
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2012 begonnen bij de Voedselbank Rotterdam om daar te helpen voedselveiligheid vorm te geven. Door omstandigheden
ben ik daar ook een half jaar als interim
algemeen coördinator opgetreden, wat mijn
inzicht en kennis van de voedselbankwereld sterk heeft verbreed. Daarna, samen
met anderen, vorm helpen geven aan een
eerste concept Handboek Voedselveiligheid. Na het aantreden van Jaap Sala als
bestuurder Voedselveiligheid, heb ik onder
zijn leiding meegewerkt aan de start van
het project Waarborging Voedselveiligheid
en het opzetten van een team Voedselveiligheid.
Het geeft mij veel voldoening om mijn
kennis en ervaring te delen binnen een

Wat mij erg aanspreekt bij de voedselbanken, is de betrokkenheid van iedereen. Alle
vrijwilligers zijn gemotiveerd om iets goed
te doen, voor een ander, tegen de voedselverspilling, of om zelf lekker bezig te zijn.
Zelf krijg ik dagelijks nieuwe energie van
dit werk. Bij een voedselbank is er geen
functie die gemist kan worden. De voedselverwerver is net zo hard nodig als de
man of vrouw die de administratie doet, het
magazijn op orde houdt, schoonmaakt, of
chauffeur is. De klant ziet vaak alleen maar
de persoon die de producten uitdeelt, maar
heeft soms geen idee van de complexe
organisatie die daar achter schuil gaat.
Vandaar dat ik deze pen wil doorgeven aan
Carine Cassauwers van de voedselbank
Rotterdam. Zij is voor mij een voorbeeld
van één van die vele stille krachten die de
voedselbank draaiend houden.

Gezocht:
leuke en
positieve
gezinnen!
Via SBS ontvingen we de volgende
oproep:
Voor het televisieprogramma Steenrijk,
Straatarm voor SBS6 is men op zoek naar
gezinnen die het leuk en interessant vinden om een paar dagen te ruilen met een
ander gezin. Niet alleen leven in een kast
van een huis, maar ook het weekbudget
dat daarbij hoort.
Wat zou jij doen als je niet de eindjes aan
elkaar hoeft te knopen en niet ieder dubbeltje hoeft om te keren?
5 dagen een ander leven (3 nachten), in
een ander huis, met bijbehorend weekbudget.
-

Zijn jullie een gezin met kinderen?
Zijn jullie trots op jezelf en op elkaar?

-	Hebben jullie een positieve kijk op het
leven?
-	Zijn jullie nieuwsgierig naar andere
mensen?
Willen jullie, als gezin, eens kijken en leven
zoals het andere gezin leeft?
Of wil je meer informatie?
Geef je dan op!
(PS: het feit dat je bij de voedselbank
komt, hóeft niet naar voren te komen in de
uitzending)
Voor meer informatie:
Vincenttvproducties.nl
020-8950090
deelnemen@vincenttvproducties.nl

Adreswijzigingen

Als een voedselbank van locatie
wijzigt, fysiek of digitaal, ontvangen wij graag een adreswijziging.
Dan kunnen wij de ledenadministratie en website altijd actueel
houden.
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Nieuw op de Voedingsbodem
Op de website van Voedselbanken staan
documenten die bedoeld zijn voor de
vrijwilligers op een soort “Intranet”. Dat
intranet of kennisnet heeft de naam
“Voedingsbodem” gekregen.
In de MEEdeler geven we elke maand aan
welk nieuws er per groep is. Het gaat veelal om nieuwe documenten die geplaatst
zijn. Maar neem vooral een kijkje om ervaar
welke discussie er plaats vinden.
Voedselverwerving
Adressenlijst distributiecentra per
10.10.2017
Inkoop
Overzicht officiële landelijke leveranciers
Logistiek
Tachograaf niet verplicht voor voedselbanken

Bestuur
Definitief rapport kerngegevens enquête
30 juni 2017
Definitief rapport enquête ophalen voedsel
2017
Overgang naar supermarktmodel als
uitgifteconcept
MEEdelers en Nieuwsflitsen
Nieuwsflits #9
Nieuwsflits #10
MEEdeler#10
Voedselbank.nu
Vragen uit Voedingsbodem 20170929
Fondsenwerving
Resultaten brainstorm: fondsenwervingsideeen

Welkom & Acties feestmaand
Divers grafisch promotie materiaal
kerstactie Lidl
Lidl kerstactie
Unox Nieuwjaarsduik
Kerstactie Picnic
Kerstactie Mars Food
Kerstactie Hema Koffie
Kerstactie Haakbrigade
DE Waardpuntenacties
Jumbo kerstactie

Kalender

ALV				
Workshop Voedselveiligheid		
Nationale Vrijwilligersdag		
Workshop Voedselveiligheid		
Training Voedselveiligheid		
Workshop Voedselveiligheid		
Voorlopige datum ALV 2018 		
Workshop Voedselveiligheid		
Workshop Voedselveiligheid		
Voorlopige datum ALV 2018 		
Training Voedselveiligheid		
Voorlopige datum ALV 2018 		

25 november 2017
27 november 2017
7 december 2017
29 januari 2018
5 maart 2018
19 maart 2018
7 april 2018
16 april 2018
14 mei 2018
8 september 2018
1 oktober 2018
1 december 2018

Colofon
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