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De opkomst op de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 6 april jongstleden
was wederom fantastisch. Maar liefst 165
vertegenwoordigers van voedselbanken
waren present. We namen onder andere
afscheid van penningmeester Frans Booij
en verwelkomden Rob van Gerven als zijn
opvolger.
Er werden geanimeerde discussies
gevoerd over het onderwerp integriteit.

Voor ons werd duidelijk dat dit onderwerp
leeft en gewaardeerd wordt. We zullen de
leerpunten uit de discussie verwerken in
een voorstel en dat de eerstvolgende ALV
(7 september) aan jullie voorleggen.
Namens alle collega’s wil ik jullie fijne
Paasdagen wensen.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland
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Gratis VOG voedselbanken in zicht
Nieuwtjes van abdere voedselbanken
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Wereldrecord verstoppertje?

Gratis advies bij
ombouw naar
winkelconcept

Bloemen voor vertrekkende penningmeester Frans Booij. Hij wordt opgevolgd door
Rob van Gerven, op de rechter foto.

VB Naarden e.o. in Koffietijd
En dan bellen ze plots van Talpa Media:
of ze een paar dagen later ergens kunnen filmen voor een item in Koffietijd. Wij
wisten dat VB Naarden e.o overgestapt
was naar een bijzonder winkelconcept.
Gelukkig waren ze erg flexibel en mocht
Talpa dezelfde week komen filmen. Ook
bij de kijkers van Koffietijd kunnen immers
potentiële klanten zitten.
De opnames zijn o.a. gemaakt bij AH
De Meent en in de voedselbank. Daarna
zijn er interviews opgenomen over waar
voedsel vandaan komt en het verhaal
over de winkel. Ook is er aangegeven dat

de voedselbanken initiatieven nemen om
de toegankelijkheid te bevorderen en te
zorgen voor een goed en gezond assortiment voor de klanten.
De reportage bestaat uit twee delen, die
op 3 april om 10 uur bij Koffietijd en om 17
uur bij het programma De Stip zijn uitgezonden op SBS.
Beide programma´s zijn terug te kijken via
Uitzending Gemist. Het fragment staat op
onze website. Dank aan VB Naarden voor
de snelle reactie.
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Jaap Lagerwerf (logistiek
expert) en Gert-Jan Onnink
(ondernemer) waren beiden
kartrekkers bij de ombouw van
VB Hoeksche Waard naar het nieuwe winkelmodel qua uitgifte. Deze ombouw is een
groot succes: klanten zijn heel tevreden
en de vrijwilligers bij deze voedselbank
zouden niet meer terug willen naar het
oude kratjesconcept. En de ombouw past
uitstekend in het project Onder de Radar:
het verlaagt drempels!
Jaap en Gert Jan bieden aan andere
voedselbanken die een overgang naar
winkelconcept overwegen, te helpen.
Als je interesse hebt, graag mailen naar
bestuur@voedselbankhoekschewaard.nl
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Voortgang Project Veilig Werkende Voedselbanken
Alle voedselbanken doen mee met Veilig Werken. De meesten
participeren in het project Veilig Werkende Voedselbanken en
maken gebruik van de gratis externe adviseur en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)-manager. Een enkeling doet het
Arbo-onderzoek op eigen manier. Daarmee kent de ‘Voedselbanken-branche’ een 100% Arbo deelname en dat is exceptioneel. In het MKB ligt de deelname momenteel rond de 50%.
Op basis van de ervaringen in 2018 is het nieuwe streven dat
alle RIE’s eind 2019 gereed zijn. 69 voedselbanken zijn klaar met
de RIE en nu druk met de implementatie daarvan. De meeste
anderen zijn met de RIE bezig. Voor een aantal moet eerst een
(andere) adviseur worden gevonden.
De grootste knelpunten die tot nu toe naar voren zijn gekomen
zijn:
1.	Afwezigheid van een actueel bedrijfsnoodplan voor elke locatie.
2.	Mogelijk risico op lichamelijke overbelasting t.g.v. tillen en/of
dragen.
3.	Onvoldoende bedrijfshulpverleners
4.	Onbekendheid of asbest aanwezig is in gebouw, waardoor
medewerkers in aanraking kunnen komen met asbestvezels.
5.	Afwezigheid duidelijke bedieningsvoorschriften van machines.
6. Onvoldoende brandblusmiddelen.
7.	Niet iedereen is op de hoogte van hun taak en rol tijdens calamiteiten.
8.	De eerste opvang en de nazorg voor medewerkers die zijn
getroffen door ongewenst gedrag is niet geregeld.
9.	Afwezigheid inspectie- en onderhoudsschema voor installaties
en apparatuur.
10.	Er zijn onvoldoende afspraken gemaakt en acties vastgelegd
om schade door agressie, geweld, pesten, discriminatie en
seksuele intimidatie te voorkomen.

In samenwerking met (en betaald door) het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en TNO ontwikkelen we een Snelstartgids voor de preventiemedewerker in vrijwilligersorganisaties,
een vraagbaak voor lokaal gebruik. Er komt een speciale editie
voor de voedselbanken. Ook zijn we samen met externe deskundigen begonnen met de opzet van een digitale Arbo-catalogus
speciaal voor de voedselbanken.

Project Issy in nieuwe fase

NVWA Inspecties ‘onderweg’

De app Issy, het social platform waar vraag en aanbod aan vrijwilligerswerk (met nadruk op klussen en projecten) bij elkaar wordt
gebracht, is in een nieuwe fase beland.
Deze maand wordt de project evaluatie verstuurd naar de financier, het Ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid.
Er is een onafhankelijke Stichting opgericht (Stichting Issy) die de
verdere uitrol en doorontwikkeling verzorgt. Dankzij een vrijwilliger
bij VB Raalte wordt de app in die gemeente goed gebruikt.
De klussen in Roermond werden allemaal voorzien van een vrijwilliger, waardoor in die plaats (tijdelijk) geen klussen meer te vinden
zijn op de app. Stichting Issy zoekt vrijwilligers die de app, via het
olievlek principe, in een regio willen introduceren bij voedselbanken en andere goede doelen. Meer informatie bij Tom Hillemans.
(tomhillemans@voedselbankennederland.nl)

Daarnaast zijn we met een aantal Arbo-(beroepsscholings) organisaties in gesprek met als doel tot een eigen Arbo-opleidingen
te komen. Dit zal deels online, en deels op locatie - bij voorkeur
binnen het eigen ROP-gebied – gaan plaatsvinden. Ook wordt er
nagedacht over calamiteitentrainingen verspreid over het land.
Mochten er onverklaarbare vertragingen optreden in
het lokale RIE-proces, dan horen we dat graag.
Graag melden aan coördinator Edsko Swagerman
(edsko.swagerman@voedselbankennederland.nl of via 0622323444).

Twee voedselbanken werden recent geconfronteerd
met een inspectie van de NVWA tijdens transport
van voedingsmiddelen. Naast de eisen die aan de
chauffeur (rijbewijs, rijtijden etc.) en het vervoermiddel
(beladingsgraad, keuring) tijdens transport worden gesteld, zijn er
ook eisen voor voedselveiligheid.
De ene voedselbank kreeg een formele schriftelijke waarschuwing omdat de temperatuur van de koelproducten in de auto,
was gestegen tot boven de 10°C. Gekoelde producten mogen,
ook tijdens transport, niet boven de voorgeschreven temperatuur
uitkomen, terwijl bij diepvriesproducten de temperatuur -15°C of
lager moet zijn.
Bij een andere voedselbank kon de chauffeur niet uitleggen dat
wij toestemming hebben (Infoblad 76 van de NVWA) om producten te vervoeren die over de THT datum zijn en bestemd voor
uitgifte aan voedselbank klanten. De voedingsindustrie moet,
wanneer men producten vervoert die over de THT datum zijn, een
vrachtbrief hebben waarin de
producten beschreven staan en
op welke wijze deze vernietigd
gaan worden.
Het is dus van belang is dat ook
onze voedselbankchauffeurs
goed op de hoogte zijn van de
regels met betrekking tot voedselveiligheid.
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Mooie inspectieresultaten 2018
Houwers en Sensz hebben ons
een overzicht gegeven van de
inspectie resultaten 2018. In
totaal zijn er 170 inspecties uitgevoerd. 2 voedselbanken scoorden rood
en 10 oranje. De meesten hiervan werden
bij de herinspectie alsnog groen.
158 voedselbanken (93%!!)
waren bij de eerste inspectie
direct groen.
Een prachtig resultaat waar we
met elkaar trots op mogen zijn.
De inspectiebedrijven lieten ook
zien welke onderwerpen, ook bij
de groene voedselbanken, de
punten ter verbetering waren.
De belangrijkste:
Schoonmaak en registratie
Het ontbreken van een goede schoonmaak gaat meestal hand in hand met het
ontbreken van een schoonmaakplan en de
registratie van de schoonmaakwerkzaamheden. Voedselbanken met een plan en
registratie scoren nadrukkelijk beter.
Ongediertebestrijding
Sporen van ongedierte worden onvoldoende herkend, waardoor het ook ontbreekt
aan de daarbij behorende acties. Vaak
is er een relatie met onvoldoende wering

(bouwkundig) en schoonmaak (op lastig te
bereiken plaatsen) waardoor oude uitwerpselen blijven liggen.
Temperatuurborging en kalibratie thermometers
Het merendeel van de aangetroffen afwijkingen is het gevolg van het ontbreken
van aantoonbare temperatuur controles
gedurende alle fases van het proces. Het
gaat dan om zowel de kerntemperatuur
van producten, als om de temperaturen
van de koel- en vriesinstallaties.
Het ontbreken van gekalibreerde thermometers is een punt van aandacht. Men kan
deze (gratis) ter kalibratie inleveren tijdens
een ALV, of men kan het eenvoudig zelf
doen, maar moet dat dan wel registreren.
Ontbreken diepvriesetiketten of productinformatie
Op ingevroren koelproducten (max 2
maanden over THT) ontbreekt regelmatig
het verplichte Voedselbank Etiket.
Bij producten zonder (Nederlandstalige)
productinformatie moet deze informatie
met de producten mee worden geleverd,
bijvoorbeeld in de vorm van een flyer,
waarop de belangrijkste zaken vermeld
staan, zoals bewaartemperatuur, THT en
Allergenen.

Vragen over producten
Infoblad 76 geeft voor een
aantal producten aan of deze
na de THT datum mogen worden uitgegeven en zo ja, hoe
lang. Maar in Infoblad 76 zijn lang niet
alle producten vermeld.

Het team Voedselveiligheid en de adviseurs Voedselveiligheid krijgen regelmatig
vragen van de voedselbanken over de
houdbaarheid van een product en of dat
product na THT nog mag worden uitgegeven.
Om vragen over de houdbaarheid of andere aspecten van producten snel en goed
te kunnen beantwoorden is het van belang
dat de vraagsteller voldoende informatie
geeft over het betreffende product.
Denk daarbij in elk geval aan de volgende
zaken:
•	Wat is het voor product, wat is het merk
van het product en welk bedrijf is de
producent?
•	Wat is de THT en is ook de datum van
productie vermeld?
•	Wat is het bewaaradvies? Bij welke
temperatuur moet het product worden
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Spaar nu al voor
D.E. waardebonnen
inzameling 2019

De 7e Lions Douwe Egberts
Waardepuntenactie is zoals we een vorige MEEdeler
vermelden, met enorm succes
afgesloten. Er komen nog steeds punten
binnen en die worden nu centraal verzameld. Ze worden bewaard voor de nieuwe
actie die eind 2019 zal plaats vinden. Voor
de 8ste keer! Dat hebben de gezamenlijke
Lions Clubs recent besloten.

Maandag 13 mei:

Training
Voedselveiligheid

In de afgelopen jaren hebben
al meer dan 200 coördinatoren
deelgenomen aan de cursus
“Handboek Voedselveiligheid
in de praktijk”. Wij willen (nieuwe) lokale
coördinatoren (of bestuursleden) voedselveiligheid helpen door kennis aan te reiken
vanuit het Handboek. Daarmee kan betrokkenen het lokale beleid vorm geven en
vrijwilligers trainen. Een nevendoel is het
onderling contact en ervaringen uitwisselen. Omdat het aantal deelnemers beperkt
is, kan in principe per voedselbank één
persoon deelnemen. Deze succesvolle
cursus staat nu gepland voor maandag
13 mei. De training wordt gehouden in
ons Servicecentrum in Houten van
10:30 tot 15:30 uur. Aanmelden kan via
het e-mailadres:teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl
Later dit jaar hopen we deze training nog
te organiseren in het zuiden en het noorden van het land. Daarover later meer.

Het cadeau winkeltje

bewaard (buiten de koeling, in de
koeling bij 4 of 7 °C, of in de vriezer. In
het laatste geval: is het een diepvries
product of een product dat t.b.v. de
Voedselbank voor de THT/TGT datum
werd ingevroren) ?
•	Een foto van het etiket is vaak ook
behulpzaam.
Je kunt deze vragen zowel via e-mail of
telefonisch stellen. Maar geef in elk geval
zo veel mogelijk van de boven genoemde
informatie mee.

Wat doe je als voedselbank met de flessen
wijn, de mokken en snijplanken en alle
andere prachtige non-food artikelen die
je binnenkrijgt? Bij VB Arnhem bouwden
ze een ruimte om tot een prachtig winkeltje die gerund wordt door vrijwilligers.
Vrijwilligers van de voedselbanken kunnen
er terecht, maar ook verenigingen. De opbrengst van de winkel zijn inkomsten voor
de voedselbank.

pagina 4

NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN Nederland Jaargang 7, nr. 4, april 2019

Financiële Steun door
Voedselbanken Nederland mogelijk

Samenwerking
Kinderpostzegels
Nederland
Kinderpostzegels zet zich al vele jaren in
voor zeer kwetsbare kinderen in Nederland
en het buitenland. Met veel enthousiasme
verkopen Nederlandse schoolkinderen
kinderpostzegels en andere producten om
op die manier geld in te zamelen voor andere kinderen die wel een steuntje kunnen
gebruiken. Afgelopen jaar is Kinderpostzegels gestart met een nieuwe actie “Lokaal
Besteden”. Een school mag zelf aangeven
hoe een deel van het opgehaalde geld het
beste besteed kan worden voor kwetsbare
kinderen in hun eigen gemeente.

Het team Fondsenwerving zamelt jaarlijks
veel geld in. Een gedeelte daarvan wordt
rechtstreeks uitgekeerd aan de voedselbanken en distributiecentra. Het restant
gaat naar diverse reserves waar voedselbanken aanspraak op kunnen maken.
In de Algemene Ledenvergaderingen werden de reglementen, behorende bij elke
reserve vastgesteld. Ook begrotingen en
jaarrekening worden door de leden goedgekeurd. Ondanks dat lijken niet alle voedselbanken op de hoogte van het bestaan
en de mogelijkheden van deze reserves.
De vertrekkende penningmeester, zette ze
nog een keer op een rijtje.
Reserve ondersteuning voedselbanken
en distributiecentra
Er is een reserve voor investeringen (uitgezonderd investeringen in onroerende
goederen) en of aanvulling van exploitatie
tekorten van voedselbank en of distributiecentrum. Jullie kunnen eens per drie jaar,
50% met een maximum van € 25.000,-(voor een distributiecentrum € 50.000,--)
aan ondersteuning krijgen. Je moet wel
aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij
de aanvraag dienen de volgende stukken
meegestuurd te worden:
• Jaarcijfers van het afgelopen jaar
• Begroting komend jaar
• Investering- en financieringsbegroting
• Inschrijving Kamer van Koophandel
• Statuten en huishoudelijk reglement
•	Bij een tekort een deugdelijk plan om
in de komende jaren een exploitatie
overschot te creëren
Daarnaast spraken we af dat de betrokken organisatie:
•	Niet meer vermogen mag hebben als
1,5% de jaarexploitatiekosten

•	Voldoet aan de 90/10 verhouding
(fiscale regeling)
•	De ANBI-status bezit of aangevraagd
heeft
•	Voldoet aan het gestelde in het
Voedselbankreglement.
Bestemmingsfonds voedselbrigades
In feite gelden voor een beroep op dit
fonds dezelfde voorwaarden als bij de
voorafgaande reserve, alleen zijn de
bijdragen hier hoger. De ondersteuning
kan tot 75% van de aanvraag zijn met een
maximum van € 35.000,--. Ook de beperkende regel van een aanvraag eens in de
drie jaar vervalt. Hiervoor moet de aanvragende voedselbank dan wel meerdere
dagen per week voedsel ophalen bij de
supermarkten en ook meerdere dagen per
week uitdelen.
Calamiteitenreserve
Uit deze reserve kunnen kosten worden
betaald om de voortgang van het werk van
de aangesloten banken te kunnen ondersteunen als er sprake is van een calamiteit
bij een van de 10 distributiecentra. Op dit
fonds kunnen dus alleen de distributiecentra een beroep doen.
Projectreserve
Deze projectreserve is er voor ad hoc
projecten. Het biedt ruimte aan de voedselbanken, distributiecentra en Voedselbanken Nederland zelf in het kader van
een bijzondere (investerings-)projecten op
basis van een specifiek bestuursbesluit.
Bij twijfels of onduidelijkheden kun je
altijd contact opnemen met de penningmeester. Aanvragen (liefst digitaal)
kunnen ingediend worden via
welkom@voedselbankennederland.nl.

Dit jaar kunnen scholen ook kiezen voor
de voedselbank in de buurt. Begin mei
worden scholen geïnformeerd over de
actie die van 25 september tot 3 oktober
gehouden wordt. De scholen hebben dan
tot oktober de tijd om hun doel voor de
actie te kiezen. In die periode is het dus
mogelijk dat de scholen contact zoeken
met hun lokale voedselbank voor informatie
over het werk van de voedselbank. Medio
oktober zal duidelijk zijn welke scholen de
voedselbank als doel voor hun actie gekozen hebben. In overleg met Voedselbanken Nederland zal iets leuks voor kinderen
worden ingekocht wat bij de gekozen
locaties aan het voedselpakket zal worden
toegevoegd.

Gratis vakantie voor kinderen
van 6-16 jaar!

Y Camps is een vrijwilligersorganisatie die
ongeveer 35 kampen per jaar organiseert
voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. Het gaat hierbij om kinderen,
jongeren met een lichte stoornis, diabetes,
vluchtelingenachtergrond of kinderen uit
gezinnen met minder financiële draagkracht. Y Camps heeft daarom een Jeugdfonds opgericht. Kinderen kunnen tegen
een geringe vergoeding van € 15.- per
gezin een week op vakantie in Nederland.
Heeft u interesse om flyers uit te delen
stuur een mail naar willeke@ycamps.nl of
bel 035-6668777.
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Nieuwe test site
Voedingsbodem 2.0
live

In de ALV van december 2018 werd
gevraagd of we ‘het zoeken op Voedingsbodem’ konden vereenvoudigen. Daar zijn
we, samen met enkele gebruikers, mee
aan de slag gegaan en inmiddels staat
er in een testomgeving een Voedingsbodem 2.0 klaar. Belangstellenden die deze
testversie willen uitproberen, kunnen dat
aangeven aan Marcel ten Have. Eind april
gaat de nieuwe Voedingsbodem live. Om
de database schoon te houden, wordt een
nieuwe maatregel ingevoerd. Als je een
half jaar of langer niet hebt ingelogd, wordt
gevraagd om een nieuw wachtwoord aan
te maken. We hebben te maken met veel
wisselingen in het vrijwilligersbestand en
willen er voor zorgen dat gegevens van
ex-vrijwilligers niet te lang in de database
blijven.

ANWB-aanbod
pechhulp en
verzekering voor de
voedselbank
De ANWB heeft recentelijk een mooi
aanbod gedaan om alle auto’s van de
voedselbanken in Nederland gratis te ondersteunen met haar pechhulpdienst. De
details van de pechhulpdienst worden later
nog uitgebreid met jullie gedeeld.
Ook is de ANWB bereid te kijken of zij
voor alle auto’s van de voedselbanken een
aantrekkelijke (semi-)collectieve autoverzekering kan aanbieden. Die mogelijkheid
wordt nu nog onderzocht. Als voorbereiding
voor een eventuele offerte, willen we graag
inventariseren welke auto’s onder de collectiviteit zouden kunnen vallen. Een collectiviteit kan misschien voor een aanzienlijke
besparing van de autopremies zorgen.
Er is daarom een vragenlijst opgesteld. Je
vindt deze op Voedingsbodem>Fondsenw
erving>documenten. Wij vragen jullie, als
je met de collectieve verzekering mee wil
doen, om deze vragenlijst ingevuld uiterlijk
1 mei terug te sturen naar Ge van den
Berk, gevandenberk@geniusbv.nl. Hij zal
de verzamelde gegevens daarna aan de
ANWB voorleggen.
Daarna wordt iedereen op de hoogte gehouden van het verdere verloop. Hopelijk
komt het tot een aantrekkelijk aanbod.
Ook zal de ANWB aan de samenwerking
met de voedselbanken nog enige publiciteit geven, hetgeen voor ons allemaal
aantrekkelijk is. Je kunt de vragenlijst ook
opvragen bij team fondsenwerving .
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Voedselbanken en CO2 uitstoot
Voedselbanken gaan wereldwijd voedselverspiling tegen, maar de organisaties zorgen er ook voor dat er minder
CO2 wordt uitgestoten.
Volgens Amerikaans onderzoek
besparen de voedselbanken jaarlijks
10 miljard kilo CO2.
Het Amerikaanse Global FoodBanking
Network (GFN) legde de cijfers van voedselbanken uit 57 landen over de hele
wereld naast elkaar. De voedselbanken
zorgden er in 2018 voor dat 2,6 miljoen
ton voedsel een andere bestemming dan
de vuilnisbak kreeg. Hiermee werd volgens de organisatie 10,5 miljard kilo CO2
bespaard. Dat is evenveel als de uitstoot
van 2,2 miljoen auto’s.
Het rapport stelt dat wereldwijd 821
miljoen mensen honger lijden, maar dat
tegelijkertijd ongeveer 1,3 miljard ton
eetbaar voedsel jaarlijks wordt weggegooid. De landbouworganisatie van de
Verenigde Naties, FAO, verwacht dat de
vraag naar voedsel in de komende dertig
jaar met 60 procent zal toenemen omdat
de wereldbevolking groeit. GFN ziet in
die verwachting een cruciale rol voor
voedselbanken weggelegd, omdat zij

een deel van de monden kunnen voeden.
“We hopen dat de wereldwijde economie
door dit rapport de vitale impact ziet die
voedselbanken wereldwijd maken”, stelt
Lisa Moon, CEO van GFN.
De Amerikaanse Boston Consultancy
Group (BCG) becijferde vorig jaar al dat
er $ 700 miljard bespaard kan worden als
er minder voedsel verspild wordt.
Verlies niet meegerekend
In het rapport is de waarde van de
voedingsstoffen die verloren gaan niet
meegenomen. Ook is niet meegerekend
hoeveel geld wordt bespaard omdat
er geen vuil gestort hoeft te worden, of
hoeveel water bespaard wordt doordat er
minder gewassen besproeid hoeven te
worden. “Dit vertegenwoordigt veel verlies door de hele bevoorradingsketen”,
schrijft GFN.
In Nederland werken lokale afdelingen
van de voedselbank samen met supermarkten om voedselverspilling tegen te
gaan. Niet alleen supermarkten en retailers kunnen voedselverspilling verminderen, ook met apps als Too Good To Go
kan veel bespaard worden.

Gratis VOG voedselbanken in zicht
Van diverse voedselbanken hebben we
de vraag gekregen of hun vrijwilligers
in aanmerking komen voor een gratis
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
De wet is op 1 november 2018 gewijzigd,
waardoor vrijwilligers die met kwetsbare
mensen werken, een gratis VOG kunnen
krijgen. Maar daar is wel een belangrijke
voorwaarde aan verbonden; namelijk dat
de vrijwilligersorganisatie een “gedegen
preventie- en integriteitsbeleid” heeft.
Enkele belangrijke onderdelen daarvan
zijn een gedragscode en het hebben van
een vertrouwenspersoon. Wij willen via

Voedselbanken Nederland een erkenning
aanvragen voor gratis VOG’s. De eerste
stap is een solide gedragscode. In de
algemene ledenvergadering van 6 april is
hierover uitvoerig gediscussieerd. Het is
de bedoeling dat de ALV op 7 september
een code vaststelt. Daarnaast moet er ook
nog voldaan worden aan een paar andere
voorwaarden.
We streven ernaar dat we op 1 januari
2020 met de gratis VOG van start kunnen
gaan (afhankelijk van de beslissing van de
ALV en de ambtelijke molens). Zie verder
www.gratisvog.nl

Geen deelname NRC Charity Award
Wij gingen weer in op de uitnodiging van NRC om een briefing aan te leveren voor een
te ontwerpen campagne. Wij vroegen, in lijn met de speerpunten van de Vereniging,
aandacht voor ons project Onder de Radar. Helaas kwamen we er dit keer niet mee door
de voorselectie.

pagina 6

NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN Nederland Jaargang 7, nr. 4, april 2019

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Voedselbank Gooi en Omstreken krijgt hulp van Hilversumse
bestuurders
Op donderdag 17 maart was er extra
hulp voor de vrijwilligers van de voedselbank aan de Oosterengweg in Hilversum.
Burgemeester Pieter Broertjes hielp bij het
uitdelen van de voedselpakketten. Na een
uitgebreide instructie kon hij aan de slag
met het sorteren en inpakken van de producten. “Het was even flink aanpoten maar
ik vond het heel bijzonder samen te mogen
werken met deze vrijwilligers”.
Op 4 april kwam Wethouder Wolters, in
navolging van de burgemeester, ook de
voedselbank een handje helpen. Bij een
winkelactie van de Jumbo stimuleerde zij

het winkelend publiek wat extra te kopen
voor de voedselbank.

VB Leerdam aan het woord over hun stratenproject
In Leerdam grijpen we nooit meer mis! We
werken met het zogenaamde winkelsysteem, op onze geheel eigen wijze, naar
volle tevredenheid van de deelnemers
en de vrijwilligers. Maar toen de crisis
toesloeg, werden de schappen toch wel
aardig leeg. Hierop hebben we samen met
een zeer gemotiveerde inwoner van Leerdam, Saskia de Gier, het stratenproject
opgezet. Dit werkt als volgt:
Iedere straat die mee wil doen, kan fictief
een gezin van de voedselbank ‘adopteren”. Dit betekent dat de straat er zorg
voor draagt dat wat de voedselbank nodig
heeft per maand voor 1 gezin, ingezameld
wordt door de bewoners in die straat, die
mee willen doen. De één koopt iedere
maand de blikken, de ander de pasta,
weer een ander het broodbeleg en zo
voort. Dit wordt vervolgens ingeleverd bij
de coördinator van de straat, die er op zijn
beurt zorg voor draagt dat het bij de Voedselbank gebracht wordt. Meestal worden
de spullen verzameld in een waterdichte
bak, of onder een overkapping op een
bepaalde dag.
Momenteel zijn er al over de 50 straten die
mee doen, en die ook nog eens méér inzamelen dan we nodig hebben voor 1 gezin.
Dat is erg fijn, aangezien we over de 80
deelnemers hebben.
Een leuke bijkomstigheid is, dat al deze
mensen betrokken zijn bij de voedselbank.
We houden ze via mail en Facebook op de
hoogte van het reilen en zeilen hier, en 2
keer per jaar nodigen we ze uit voor een
speciale “VIP” avond, met rondleiding en
dankwoord.
Een ander mooie effect is, dat als we iets

“dringend” nodig hebben (zoals luiers,
babyvoeding of speciale voeding), of als
we een actie opzetten voor Kerst,
Pasen, Valentijn etc. dat 1 berichtje naar
de coördinator genoeg is om dit in gang te
zetten. De vermenigvuldiging verloopt via
de straatcoördinatoren en binnen enkele
dagen zien we de producten binnenkomen
bij de voedselbank. We hebben 2 ochtenden waarop mensen spullen kunnen
inleveren.
Op deze manier houden we de voedselbank dichtbij de mensen, weet men wat er
speelt en kan men zelf ook heel concreet
iets betekenen voor zijn medemens. En
dat wordt erg gewaardeerd, omdat het
laagdrempelig is. Voor de voedselbank is
het voordeel, dat we altijd genoeg in huis
hebben en nooit meer mis grijpen. Een
absolute win-win situatie dus. In 2014 heeft
dit project zelfs de Stadsrechtenprijs van
Leerdam gewonnen!
Mocht je meer informatie willen, dan kan
je altijd contact met ons opnemen, of eens
langskomen.
Martine Visser, Coördinator Voedselbank
Leerdam info@voedselbankleerdam.nl

Workshop ‘moeilijke
producten’ voor klanten
VB Gorinchem
Hoe vaak komt het niet voor dat een
product in je koelkast achterblijft en je
het uiteindelijk weggooit? Per jaar wordt
in Nederland 50 kg voedsel per persoon
weggegooid. Doodzonde vindt Louella den
Breejen van Eetcetera. Zij leert Gorkum
en omstreken hoe je van niets, iets kan
maken. De voedselbank bestaat dit jaar
15 jaar. Daarom is de workshop ‘wat kan ik
(nog meer) doen met onbekende producten in mijn pakket?’ georganiseerd voor
klanten en vrijwilligers.
Klanten van de voedselbank zijn creatief
in het omgaan met restjes. Soms treffen zij
een onbekend product in hun voedselpakket. Het is dan best moeilijk er iets van te
maken. Niet voor Louella. Zij tovert linzen
samen met een restje feta tot een voedzame vegetarische burger. Ook maakt
ze van oliebollenmix met wat rozijnen
en cranberry’s heerlijke pannenkoekjes.
Een klant merkt op: ‘Nu hoef ik de pakken oliebollenmix niet tot eind van het jaar
te bewaren.’ Na afloop van de workshop
kregen de deelnemers een goodybag met
handige tips over afvalscheiding, recepten
en ‘moeilijke’ producten om thuis aan de
slag te gaan.

Foto: Bethel de Wit, VB Gorinchem

Welkom voedselbank Druten
Voedselbank Druten is sinds april 2019 lid
van de Vereniging. We wensen hen veel
succes.
Eerder dit jaar fuseerden de voedselbanken Noordwijk en Noordwijkerhout, waardoor het totaal aantal leden 169 blijft.
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Actueel jaarverslag en diverse
brochures beschikbaar

Week van de voedselbanken (week 42):

Diverse landelijke materialen zijn inmiddels, online en soms als drukwerk, beschikbaar
met actuele cijfers. Een overzicht:
Jaarverslag 2018
Digitaal op Voedingsbodem>
Drukwerk via
communcatie>materialen en op website	servicecentrum
(begin mei)
Algemene brochure Digitaal op Voedingsbodem>
Drukwerk via
communcatie>materialen	servicecentrum
(begin mei)
Starterskit
Digitaal op Voedingsbodem>
Drukwerk via
bestuursleden
communcatie>bestuur	servicecentrum
(begin mei)
Recruitment Toolkit Digitaal op Voedingsbodem>
communcatie>vrijwilligerszaken
Lespakket
Digitaal op Voedingsbodem>
communcatie>materialen
Vrijwilligers
Digitaal op Voedingsbodem>
Drukwerk via
Hand-out
communcatie>vrijwilligerszaken	servicecentrum
(begin mei)
Information for
Digitaal op Voedingsbodem>
volunteers
communcatie>vrijwilligerszaken
(engelstalig)

In week 42 willen we weer media-aandacht
creëren voor de voedselbanken. We willen
deze week in het teken van het landelijk
project Onder de Radar plaatsen. Enerzijds proberen we op basis van (geanonimiseerde) beschikbare data, informatie te
delen over de groepen die we nu missen
en onze bestaande klantenprofielen. Denk
daarbij aan aantallen werkende armen,
aantal laaggeletterden dat klant is etc.
Anderzijds werken we momenteel het idee
uit om het record verstoppertje spelen
te breken. Er zijn immers zoveel mensen
‘verstopt’ voor ons in de samenleving. We
denken dat dit enorme PR waarde kan
hebben, lokaal en landelijk.
Globaal ziet het idee er als volgt uit. In
de gemeenten van voedselbanken die
mee willen doen, organiseren we op de
woensdagmiddag (18 oktober?) verstoppertje. Iedereen mag mee doen, maar we
nodigen vooral kinderen uit. We zoeken
voor de organisatie samenwerking met
andere landelijke partijen. We denken
daarbij aan Scouting en Koepelorganisaties van basisscholen. Wellicht kunnen we
het combineren met een lesmoment over
armoede en voedselbanken? Een aantal
PR professionals heeft al hun gratis medewerking toegezegd.
Voor ons is het belangrijk om te weten hoe
voedselbanken tegenover dit idee staan.
En of ze bereid zijn om lokaal mee te doen.
We horen daarom graag jullie reacties op
weekvandevoedselbanken@voedselbankennederland.nl. Wil je vermelden van
welke voedselbank je bent, hoe je het idee
vindt en of jullie bereid zijn mee te werken.

Infographics 2018 op Voedingsbodem

In het jaarverslag over 2018 presenteerden we de infographics over 2018. Deze zijn te
vinden op Voedingsbodem>communicatie en rechten vrij te gebruiken door een ieder
die dat wil.

Wereldrecord
verstoppertje?

Colofon

Kalender

Wereld Melkdag
Week van de RI & E
Internationale dag van de jeugd
Algemene Ledenvergadering
Week van de alfabetisering
Week van de Voedselbanken
Wereldvoedseldag
Internationale Dag voor uitroeiing armoede
Internationale dag van de rechten van het Kind
Algemene Ledenvergadering
Nationale Vrijwilligersdag

1 juni 2019
17-21 juni 2019
12 augustus 2019
7 september 2019
9-15 september 2019
14 t/m 20 oktober 2019
16 oktober 2019
17 oktober 2019
20 november 2019
30 november 2019
7 december 2019
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