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Nieuwsflits voor de Voedselbanken

Levendige discussies op de ALV 
Meer dan de helft van alle voedselbanken was 
vertegenwoordigd op de ALV van 29 november.  
Een fantastische opkomst in deze maanden van 
topdrukte bij de voedselbanken. In deze Nieuws-
flits delen we enkele feiten; de notulen met com-
pleet verslag volgen.

De vergadering  begon met het afscheid van  
Mark Preidel als bestuurslid Fondsenwerving en Inkoop. 
Mark werd met een warm applaus bedankt voor al zijn 
verdiensten voor Voedselbank Nederland en Regio  
Brabant Zeeland. De vergadering verwelkomde  
Caroline van der Graaf-Scheffer als zijn opvolgster.

Op de vergadering werd de film getoond van de appel-
moesproductie voor de voedselbanken. Deze film is te 
zien op: http://www.voedselbanktv.nl/178-000- 
potten-appelmoes-voor-de-voedselbanken/

De actie van JUMBO werd toegelicht. De Jumbo-
pakketten worden 8 en 9 december aangeleverd op 
de 8 distributie centra. Het betreft complete pakketten 
in een mooie omdoos die rechtstreeks aan de klanten 
gegeven kunnen worden. Uitzendschema’s van de TV 
commercial van JUMBO zullen zo spoedig als mogelijk 
gedeeld worden. Houd de website in de gaten.

Al 50 voedselbanken zijn groen! We verwachten dat  
in het eerste kwartaal enkele distributie centra het  
certificaat zullen ontvangen. We liggen met elkaar mooi 
op schema.

De toelatingscriteria 2015 zullen conform het voorstel 
pas tijdens de ALV in april 2015 worden vastgesteld. 
Dan zullen we beter zicht hebben op de gevolgen van 
de veranderingen in wetgeving. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers vanuit alle regio’s zal tijdig met een 
voorstel komen. 

In de middag verzorgde Steven Jongeneel, Social 
Embassy, een inspirerende presentatie over de moge-
lijkheden van de sociale media voor de voedselbanken. 
Met zijn bedrijf gaat hij de voedselbanken ondersteunen 

Bezoek en like ook onze 
Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/ 

twitter: 
@VoedselbankenNL

www.voedselbankennederland.nl

Bloemen voor Mark                      Welkom aan Caroline 
van der Graaf-Scheffer

zodat wij de mogelijkheden die deze massa media bieden 
beter kunnen benutten. In december wordt een eerste 
handboek gedeeld met de voedselbanken en in januari en 
februari zal er een speciaal spreekuur geopend worden voor 
vragen vanuit de voedselbanken. Meer informatie volgt.

In de pauze werd een groepsfoto gemaakt


