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Nieuwsflits voor de Voedselbanken

Goede opkomst ALV 30 november jl
Het Expo Centrum Houten - grenzend aan het VB 
Servicecentrum - bleek een prima vergaderlocatie 
voor de 130 vertegenwoordigers van de voedsel-
banken. Er werd op constructieve wijze met elkaar 
gesproken en diverse besluiten genomen. Zo wer-
den Leo Wijnbelt, Tom Hillemans en Marc Preidel 
herkozen voor een periode voor 4 jaar voor de 
functies van voorzitter, resp. vice-voorzitter en de 
portefeuille fondsenwerving en inkoop.
Tevens werden 2 nieuwe bestuursleden benoemd: 
Fokke van der Veer wordt portefeuillehouder voed-
selverdeling en logistiek. Arjen Wierikx wordt ver-
antwoordelijk voor ICT. Het bestuur is nu compleet.

Project voedselveiligheid wordt landelijk  
uitgerold
De vergadering ging akkoord met het voorstel om in 2014 
het project voedselveiligheid verder uit te rollen over alle 
aangesloten voedselbanken. Het streven is dat eind 2015 
alle voedselbanken ‘groen’ zijn. Groen betekent dat de 
voedselbank voldoet aan de eisen van de NVWA  
(De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Details van 
de discussie en het voorstel zijn in de notulen vastgelegd.

Inmiddels 146 voedselbanken lid geworden
We lijken de snelst groeiende bank van Nederland te zijn. 
Waren we van de zomer nog met 140 voedselbanken, 
inmiddels zijn er 146 banken aangesloten als lid bij de 
vereniging. In januari zullen we weten hoeveel klanten 
we bedienen met elkaar. Dan zal ook het document met 
Feiten & Cijfers vernieuwd worden (wordt gepubliceerd  
op de website)

Voedselverwerving bij SSK-supermarkten  
nu mogelijk
De Algemene Leden Vergadering besloot om in te stem-
men met het convenant dat half november werd afgeslo-
ten met Stichting Supermarkt Keurmerk (SSK). 
Voedselbanken kunnen met een kopie van het convenant 
in de hand contact opnemen met de SSK supermarkt bij 
hen in de buurt. Gezamenlijk kunnen ze de samenwerking 
vorm geven en nagaan hoe overgebleven voedsel bij de 
voedselbanken kan komen. 
Een kopie van het convenant is opvraagbaar bij het VB-

Servicecentrum via welkom@voedselbankennederland.nl. 
Op de website van SSK, www.supersupermarkt.nl vindt u 
een overzicht met alle aangesloten supermarkten.

Verder werd gesproken over de voortgang van voedsel-
verwerving, het jaarplan 2014 en over de verdeling van 
landelijke inkomsten. In de notulen treft u een gedetail-
leerde weergave van de discussies en de besluitvorming.
 
Voor de agenda: vergaderdata 2014 ALV
12 april, 30 augustus en 29 november

LIDL statiegeld actie  
van start
Sinds 2 december staat de voedselbank op de  
statiegeldknop bij alle 370 LIDL winkels in Neder-
land. Ook hier geldt: hoe meer mensen het weten, 
hoe groter de opbrengst. Zegt het voort. Meer infor-
matie op www.voedselbankennederland.nl



Op 19 december zullen duizenden mensen  
verkleed als kerstman  (of -vrouw) de Q-Santarun 
rennen. Deze vindt plaats in de Winter Efteling.  
En de opbrengst gaat naar de voedselbanken!  
Zie ook www.q-music.nl 

Deze actie vervangt de acties van Q-music van voor-
gaande jaren waarin ze een oproep deden aan de  
luisteraars om cadeautjes op te sturen. 
Op de website van voedselbanken Nederland is een  
online donatie pagina aangemaakt. Hardlopers kunnen 
daar hun eigen sponsoractie creëren en op die manier 
nog meer geld ophalen.  
Kijk maar eens op q-santarun2013.alvarum.net en moe-

dig mensen aan mee te rennen. Q-music zal vanaf  
6 december de Santarun fors op de radio ondersteunen.

DE- waardebonnen inleveren in ruil voor koffie
Lions helpen de voedselbanken met grootschalige 
inzamel actie. 

Heeft u nog DE waardepunten in uw keukenla? Lionsclub 
Voorburg startte vorig jaar een inzamelactie. Inmiddels 
zijn ruim 5,4 miljoen punten ingezameld en wordt de actie 
in het hele land gehouden. U kunt uw DE waardepunten 
dus ook inleveren. DE verhoogt de opbrengst met 15%.  
In ruil krijgen wij koffie voor onze klanten. De actie loopt 
tot 31 december 2013. Er zijn inmiddels veel inzamelpun-
ten in het hele land. Op www.lionshelpen.nl ziet u waar u 
in uw omgeving terecht kunt. U kunt uw punten ook op-
sturen. Hoe meer mensen hun zegels inleveren hoe beter.  
Zegt het dus voort aan familie, vrijwilligers,  
via Facebook etc. (https://www.facebook.com)

Q-music organiseert Santarun

Alle voedselbankvrijwilligers  
verdienen volgens ons inderdaad een bonus.  
Dankjewel voor jullie inzet!


