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Voorwoord

Door nood gedwongen maakten we met
elkaar de afgelopen weken een enorme
transformatie door. Van de één op andere
dag moesten werkwijzen worden aangepast, vrijwilligers geworven en nieuwe
regelgeving ingevoerd. Voedselbanken en
Regionale Distributie Centra toonden een
enorme veerkracht, creativiteit en bleken
zeer snel te kunnen schakelen.
Dat geeft vertrouwen voor de nabije toekomst, als we door de economisch recessie
een forse groei van ons klantenbestand
kunnen verwachten.

Mondneusmaskers,
ja of nee?

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Coronanieuws

Corona heeft een lange adem
Voedselbanken zullen zich erop moeten
voorbereiden dat de 1,5 meter samenleving mogelijk één tot twee jaar bij ons
blijft. Want zolang er geen vaccin is, zijn
er risicogroepen die niet of slechts beperkt als vrijwilliger aan de slag kunnen.
Maar het heeft ook effect op de intake,
de wijze van uitgeven en de omgang met
onze klanten. Tel daarbij op een stijging
van het aantal klanten van wellicht tientallen procenten in één tot twee jaar en je
hebt een scenario waar we met elkaar over
na moeten denken. De korte termijn oplossingen werkten goed bij het uitbreken van
de crisis. Daar mogen we elkaar best een
pluim voor geven. De meeste voedselbanken draaiden binnen twee tot drie weken
aangepast verder, waardoor de klanten
niet in de kou bleven staan. Een fantastisch resultaat.
Maar zijn de gekozen oplossingen ook
houdbaar op de langere termijn? Hebben
we die jongere vrijwilligers ook over één of
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twee jaar nog beschikbaar? Ook de lange
termijn oplossingen zullen maatwerk zijn,
toegesneden op de lokale situatie. Het is
van belang dat bestuur en coördinatoren
samen kijken wat er nodig is om de lokale
voedselbank toekomstbestendig te maken.
In de komende weken vindt in elke regio
een ROP vergadering plaats (via beeldbellen), waarbij ook de voorzitter en vicevoorzitter van VBN aanwezig zijn.
Dit onderwerp wordt daar geagendeerd.

Tot nu toe is vanuit het expertteam, in lijn met het regeringsstandpunt, gesteld dat mondneusmaskers niet nodig zijn
wanneer we 1,5 meter afstand houden.
Mondneusmaskers geven de drager geen
bescherming. Ze beperken bij een besmet
persoon wel de verspreiding van het virus.
Alleen de medische mondneusmaskers
geven bescherming tegen het virus. De
andere, niet medische mondneusmaskers
zijn bedoeld om verspreiding van het virus
te voorkomen.
Alhoewel ons advies altijd is geweest om
geen mondneusmaskers te dragen, zijn er
enkele voedselbanken die zelf al mondneusmaskers hebben aangeschaft en in
gebruik genomen. Daarom onderzoeken
we vanuit Voedselbanken Nederland of
we een contract met een betrouwbare
leverancier kunnen afsluiten, waardoor
voedselbanken die dat toch wensen de
beschikking kunnen krijgen over betaalbare mondneus maskers.
Vanuit het expertteam blijft het advies om
geen mondneusmaskers te verstrekken
aan vrijwilligers of klanten, mits is voldaan
aan één eis. Als men koorts heeft, verkouden is of hoest, moet men niet naar de
voedselbank komen.
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Coronaflyer voor
laaggeletterden
Stichting Lezen en Schrijven
publiceerde een flyer waarin
vele coronamaatregelen
staan verwoord en verbeeld op:
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wijdoen/corona-in-begrijpelijke-taal.
Deze flyer is speciaal ontwikkeld voor
laaggeletterden, maar ook goed bruikbaar voor een groter publiek. Alle maatregelen staan er in symbolen, zodat je
het snel kan overzien zonder hele grote
stukken tekst te lezen. Je vindt de flyer ook
op Voedingsbodem>corona.

Corona regel:
Vermijd drukte

In de persconferentie op 6
mei j.l. was het een terugkerend refrein van de regering:
Vermijd drukte.

Hoe doen we dat als voedselbanken? Wie
een beetje bekend is in Voedselbankland
weet dat het bij sommige voedselbanken
verschrikkelijk druk kan zijn. Een praktijk
voorbeeld: 350 klanten, die soms met twee
of drie personen een pakket komen halen.
Dan staan er zomaar 600 mensen op de
stoep voor de voedselbank, ontstaat er
ruzie en komen er klachten uit de omgeving. Dat moeten we dus vermijden. En
dat lossen we niet op door alleen maar om
de 1,5 meter een streep te trekken.
Aarzel niet om klanten, die zich niet willen
houden aan de regels, de toegang tot de
voedselbank te ontzeggen om de veiligheid van andere klanten en vrijwilligers te
kunnen garanderen.
Verschillende voedselbanken hebben
hun werkwijze al aangepast vanwege de
risico’s rond een corona besmetting. We
adviseren alle besturen en coördinatoren
om te bekijken hoe ze de drukte rond een
voedselbank kunnen elimineren. Ervaring
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Oudere vrijwilligers: wel of niet aan het werk?
Het RIVM schrijft op de
website: “Bent u 70 jaar of
ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra
voorzichtig. Het kan verstandig zijn
om voorlopig zoveel mogelijk thuis te
blijven.”
In lijn met dit advies geven wij het volgende mee in de afweging om als oudere
vrijwilliger wel of niet aan het werk te gaan.
Het is niet zo dat iemand van 70 jaar
of ouder meer virus verspreidt dan een
jongere. Het gaat om het risico dat iemand
loopt als men besmet raakt. Bij 70+’ers is
de kans groter dat je ernstig ziek wordt van
het virus.
De leeftijdsgrens van 70 of ouder is geen
van verschillende voedselbanken leert,
dat uitgifte op meerdere dagen en verschillende tijden een effectieve manier is.
Vrijwilligers die op de “vaste uitgeef dag”
niet beschikbaar waren, kunnen vaak wel
op andere dagen, waardoor de organisatie

harde grens om wel of niet vrijwilligerswerk
te doen. Iemand van 50 met diabetes,
longaandoening of overgewicht loopt waarschijnlijk een groter gevaar dan een 70+
die gezond en fit is. Iedere vrijwilliger zal
daarom zelf moeten beslissen, welk risico
voor hem/haar acceptabel is. Het kan ook
zijn dat een vrijwilliger nog jong is maar als
mantelzorger de verantwoordelijkheid heeft
voor een oudere. Dan is de afweging weer
anders en heeft niets met leeftijd te maken.
Ons advies aan elk bestuur is dan ook om
vrijwilligers te wijzen op de risico’s maar
de beslissing aan de persoon laten. De
algemene Corona richtlijnen (blijf thuis als
je ziek bent etc.) zijn natuurlijk altijd van
kracht.

ook nog eens flexibeler wordt. Je krijgt ook
nog eens de beschikking over meer vers
voedsel als je op meer dagen uitgeeft,
waardoor de THT of TGT van producten
minder kritisch worden.
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Nieuw model vrijwilligersovereenkomst
Op Voedingsbodem (groep “juridisch en
verzekeringen”) is een nieuw model van de
vrijwilligersovereenkomst geplaatst. Deze
is te gebruiken door alle voedselbanken
en RDC’s. In het model is toegevoegd de
verplichting om de Integriteitscode Voedselbanken na te leven en ook de mogelijkheid om een onafhankelijke vertrouwenspersoon te raadplegen. Wij raden aan om
altijd met vrijwilligers een overeenkomst te
sluiten. Dit model is daarvoor een goede
basis. Voor tijdelijke helpers in de coro-

natijd hebben we in dezelfde groep van
Voedingsbodem een document opgenomen met minimale gedragsregels (in feite
een soort “vrijwilligersovereenkomst-light”).
Afspraken schriftelijk vastleggen, voorkomt
problemen later. Let op: de Integriteitscode en vertrouwenspersoon gelden ook
voor vrijwilligers die al eerder een overeenkomst hebben getekend, inclusief bestuursleden. We sturen hierover binnenkort
een infoblad uit.

Oproep om problemen met bijstand,
deurwaarders e.d. te melden
Wij zijn bezig in kaart te brengen tegen
welke problemen klanten van de voedselbank aanlopen bij de gemeente en bij
deurwaarders. Het gaat ons dan (alleen)
om problemen die verband houden met
een voedselbankpakket. Bijvoorbeeld:
gemeenten die de waarde van het pakket
aftrekken van de bijstandsuitkering (nu:
Participatiewet). Of deurwaarders die de
beslagvrije voet niet respecteren zodat wij
misschien ten onrechte een pakket geven.
Stuur deze en andere voorbeelden aan

joukeschat@voedselbankennederland.nl
We gaan dan bezien of we gezamenlijk
iets kunnen doen.

Belastingdienst controleert weer op ANBI
Wij ontvangen berichten van voedselbanken dat de Belastingdienst weer controleert op de ANBI-status. Wie de informatie
op de website nog niet bijgewerkt heeft,
kan dat beter snel doen. Zo moet o.a. de
jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019
vóór 1 juli 2020 worden gepubliceerd. Vergeet niet te melden dat bestuurders geen
vergoeding ontvangen.

Een compleet overzicht met alle informatie
die op de site moet staan, vind je hier.
Tip: zet alle informatie die de belastingdienst vraagt, op één plaats bij elkaar
(bijvoorbeeld achter het ANBI-logo op de
site).

Klanten Lidl doneren massaal hun statiegeldbonnen aan de voedselbanken
Klanten van Lidl hebben de eerste maanden van dit jaar massaal het bedrag van
hun statiegeldflessen geschonken aan de
voedselbanken. Olcay Gulsen mocht, als
nieuwe ambassadeur van Voedselbanken Nederland, het bedrag symbolisch in
ontvangst nemen.
Ze was zichtbaar onder de indruk van het
bedrag, maar liefst 250.000 euro. “Dank je
wel klanten van Lidl voor al die statiegeldbonnen”, zei Olcay Gulsen spontaan, “we
kunnen dit geld heel goed gebruiken”.
Lidl zet zich al jaren in voor de voedsel-

banken. Enerzijds door voedsel en nonfood artikelen te doneren, maar ook door
het geven van geld. ‘
’Het is fantastisch dat onze klanten zo vaak
de keuze maken om het goede doel te
steunen, door de waarde van hun statiegeldbonnen te schenken aan de voedselbanken”, aldus Quirine de Weerd van
Lidl Nederland.
“Dat doen onze klanten trouw vanaf het
begin van onze samenwerking in 2015 en
heeft inmiddels vele tonnen opgeleverd
voor de voedselbanken”.
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Gratis VOG snel
mogelijk
De voorbereidingen voor het aanvragen
van gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers van voedselbanken zijn op een haar na gereed.
Zodra de Algemene Ledenvergadering
van onze vereniging de wijziging van de
Integriteitscode heeft goedgekeurd – naar
verwachting op 20 mei 2020 – kunnen
alle voedselbanken en regionale distributiecentra (RDC’s) aanvragen indienen
bij het agentschap van het ministerie van
VWS. Dat moet toestemming verlenen om
gratis VOG’s aan te vragen. Wij sturen zo
snel mogelijk na 20 mei een Infobulletin
aan alle leden met informatie over hoe dat
moet.

Nadere informatie:
joukeschat@voedselbankennederland.nl
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Inzamelen Etos punten
voor de voedselbank
De actie waarbij klanten van Etos hun volle
spaarkaart kunnen doneren aan de voedselbank, gaat gewoon door.

Kalibratie van
thermometers tijdens
Corona crisis
Zoals bekend moeten thermometers die door de voedselbanken worden gebruikt minimaal
eens per jaar worden gekalibreerd. Omdat de ALV niet doorgaat kunnen thermometers van Testo of Gullimex
(Ebro) dit keer niet bij die gelegenheid
worden ingeleverd.
Voedselbanken die thermometers hebben
waarvan het kalibratie certificaat verloopt,
bieden we daarom nu de mogelijkheid om
1 of enkele thermometers op te sturen.
Voedselbanken tot 100 klanten: 1 thermometer
Voedselbanken met 100 tot 300 klanten:
maximaal 2 thermometers
Voedselbanken met meer dan 300 klanten:
maximaal 3 thermometers.
De thermometer(s) kunnen worden opgestuurd naar
Voedselbanken Nederland
p/a Paul Lijnkamp
Dubbelhof 73
6715 EG Ede
Deze thermometer moet worden verzonden
in een envelop of doosje in brievenbusformaat en uiterlijk 28 mei 2020 zijn ontvangen.
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Big Shoppers praktisch maar
arbeidsintensief in gebruik
We zoeken allemaal
naar een werkwijze
om met minder fysiek
klantcontact de wekelijkse pakketten uit te geven. Een
enkele voedselbank heeft daarbij
gekozen voor het gebruik van
Big Shoppers, gedoneerd door
de grote winkelketens als supermarkten of Action. Dat lijkt een goed
idee, maar het is voor een voedselbank
heel veel werk als je dat veilig wil doen.
Wat is er gebeurd met een Big Shopper
die een week bij een klant heeft gestaan?
Waar heeft de Big Shopper gestaan; naast
de kattenbak? Waar is de Big Shopper die
week voor gebruikt? Is de Big Shopper
misschien besmet geraakt met schimmelsporen van groente- of fruitresten of
zijn er insecten in terecht gekomen? Deze
schimmelsporen of insecten gaan dan met
de Big Shopper mee terug naar de voedselbank. En kunnen zo terecht komen in
het eten bij een voedselbank. Dit eten kan
dan niet meer uitgegeven worden en moet
worden weggegooid.
Dus als een Big Shopper retour komt na

een week bij een klant zal deze
met een hoge druk spuit van
binnen en van buiten schoon
gespoten moeten worden, zodat
bijvoorbeeld ook fruitresten
aan de binnenzijde worden
verwijderd, evenals insecten,
schimmels, vuil, etc. Daarna
moet de tas tenminste vijf dagen
te drogen hangen om er zeker van te zijn
dat het mogelijk aanwezige coronavirus
geïnactiveerd wordt.
Eenvoudiger is het om de standaard CBL
kratten te gebruiken, en het te verstrekken voedsel in één of meerdere éénmalige plastic of papieren tassen/zakken te
plaatsen. Bij het ophalen pakt de klant de
tassen/zakken uit de krat en brengt die
over in de meegebrachte eigen Big Shopper. Net zo snel en veel minder werk voor
de voedselbank.
Inmiddels is door Team verpakkingen een
selectie gemaakt van plastic tassen en
zakken, die centraal ingekocht zullen worden. Deze tassen kunnen in kratjes worden
gezet. Klanten kunnen deze gevulde tassen dan eenvoudig en snel meepakken.
Meer informatie volgt.

Documenten op Voedingsbodem

Er zijn de laatste weken een aantal documenten op Voedingsbodem geplaatst. Het zijn updates van al bestaande documenten. Het merendeel
betreft modeldocumenten, bedoeld als voorbeeld. Een voedselbank is niet
verplicht om deze modeldocumenten te gebruiken. Een modeldocument mag
ook door een voedselbank worden aangepast om beter te voldoen aan de gang van
zaken bij de eigen voedselbank.
Info bulletin Temperatuur meten
Versie 4
Mei 2020
Info bulletin Recall
Versie 2
April 2020
Model checklist bij handboek Voedselveiligheid
Versie 2
Mei 2020
Model Registratie kalibratie naar voorbeeld CBL
Versie 2
April 2020
Model Registratielijst kalibratie met moederthermometer
(met certificaat)
Versie 2
Mei 2020
Model registratielijst transport
Versie 2
April 2020
Model registratielijst opslag
Versie 2
April 2020
Model registratielijst uitgifte
Versie 3
April 2020
Modelinstructie uitdeelpunten
Versie 2
April 2020
Model geblokkeerd voor uitgifte
Versie 1
April 2020
Model reinigingsschema
Versie 2
April 2020

Het gebruikelijke formulier bijsluiten, ingevuld en voorzien van het complete retouradres van de voedselbank. Dit formulier
“Gratis kalibratie thermometers” staat op
Voedingsbodem.
De insteekthermometers van Testo en
Gullimex worden vervolgens gratis gekalibreerd en met een nieuw kalibratie
certificaat teruggestuurd naar de betreffende voedselbank. Deze gekalibreerde

thermometer kan, indien nodig, door de
voedselbank worden gebruikt als moederthermometer voor het kalibreren van
andere thermometers. Zie het infobulletin
“Thermometers, temperatuur meten, kalibreren (versie 2020)” voor de procedure
om zelf thermometers te kalibreren.
Daarnaast is het ook mogelijk om thermometers zelf te kalibreren met behulp van
ijswater en kokend water. Zie ook voor
deze werkwijze het genoemde infobulletin.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Afgelaste ROPARUN zorgt voor extraatje voor
VB Goed Ontmoet voor West Brabant
Jaarlijks passeert de Roparun op Tweede
Pinksterdag Hoogerheide. Zoals wellicht
bekend, vertrekt deze run vanuit Parijs en
Hamburg naar Rotterdam. Het doel is geld
bijeen te halen voor kanker gerelateerde
doelen.
Helaas werd dit jaar het evenement vanwege het Coronavirus afgeblazen.
Een teleurstelling voor velen, zeker ook
voor het Tastyteam, het Roparun-doorkomst team uit Hoogerheide. Elk jaar verrassen zij de lopers met een vers bereid
ontbijtje; een gebakken eitje met spek en
ham, vers fruit en heerlijke aardbeienyoghurt.
De plannen hiervoor waren reeds in de
ijskast gezet, totdat pluimveehouder Van
Hooijdonk uit Huijbergen belde en vroeg:
“Wat moet ik met die 1200 eieren doen die
ik elk jaar sponsor?”
De keuze was snel gemaakt: de eieren
werden (zo kort voor Pasen) aangeboden
aan Voedselbank Goed Ontmoet voor
West Brabant.
Ook andere sponsoren sloten zich aan
en zo kon de voedselbank haar leden

In gesprek met
het Rode Kruis

Naar aanleiding van de berichtgeving van
het Nationale Rode Kruis (NRK) in de landelijke media over de voedselhulp die zij
willen geven, zijn wij in gesprek met hen.
De intentie van het NRK is om daklozen en
ongedocumenteerden in nood van hulp
(voedsel en/of cadeaukaarten) te voorzien.
Als zij mensen tegenkomen die voldoen
aan onze criteria, worden ze doorverwezen
naar de lokale voedselbank.
Hebben jullie al ervaringen met de
samenwerking met het NRK?
Wij horen het graag. Reacties svp naar
welkom@voedselbankennederland.nl

Rectificatie
In de vorige MEEdeler stond een artikel
over Artixitra met een koppeling naar hun
site: https://artixitra.nl
Helaas is er iets fout gegaan, waardoor
de koppeling niet werkte. Je kan de url
(het www adres) kopiëren en dan gewoon
plakken in de browser. En dan zie je een
mooie website! Onze excuses.
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VB Raalte krijgt steun van
jonge dames
Twee jonge meisjes, te weten Lain Hollander (9 jaar) en Mellie Postel (8 jaar) in
Raalte zamelden in hun wijk spullen in voor
onze voedselbank. De bewoners van de
straten hadden van tevoren een briefje in
de brievenbus gehad met de vraag of ze
producten wilden doneren aan de voedselbank. Deze konden ze dan zaterdagmorgen voor de voordeur zetten zodat
de 2 meisjes ze konden verzamelen. Een
superleuk idee en hartverwarmend.

Foto: Mirjam den Heijer

verrassen met eieren van Van Hooijdonk,
aardappels en uien van de fam. Hopmans
uit Woensdrecht en droge worsten van
fam. Roefs in samenwerking met slagerij
Ron Tak. Het Roparun-Tasty team schonk
daarnaast ook nog een geldbedrag.
Leo den Heijer nam namens de voedselbank de gulle gift in ontvangst en bedankte iedereen. Na deze overhandiging
volgde de vrijdagmorgen erop nog eens
2350 eieren voor de overige klanten van
de voedselbank!

Interview met Leo Wijnbelt
in ‘de Balie’
De Voedselbanken in Nederland draaien
overuren, want bijna 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Nu
de crisis om zich heen grijpt, neemt dat
aantal alleen maar toe.
Op 8 mei was er in “de Balie” een gesprek
onder leiding van Tim Wagemakers en
Humberto Tan met Leo Wijnbelt, voorzitter
van Voedselbanken Nederland.
Over hun werk, hun oproep tot solidariteit
en welke lessen we in crisistijd kunnen
leren van een organisatie, die zich al
jarenlang met vrijwilligers inzet om de
grootste nood te ledigen. Ook aan tafel zat
Lineke Smit, zij is ervaringsdeskundige bij
Sterk uit Armoede en weet als geen ander
hoe het voelt om in een crisis te zitten. Wat
kunnen we van haar leren over hoe we om
kunnen gaan met de corona-crisis?
Het hele interview is terug te zien via:
https://vimeo.com/415896160
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Een lieve brief in deze moeilijke tijden

Stay Safe en Geef gaat
over in bedankcampagne
In de afgelopen weken was de Stay Safe
en Geef campagne op vele plekken in Nederland zichtbaar. Op tv, radio, posters, in
tijdschriften en kranten, langs de snelweg,
en ook online. Al die uitingen kregen we
gratis. Deze campagne leverde ons al 1,2
miljoen euro aan online donaties op. Daarnaast ontvingen we ook forse bijdragen
van fondsen, bedrijven en vermogende
particulieren voor het calamiteitenfonds.
Komende periode wordt de campagne
afgesloten; dwz. we varieren met het
beeldmateriaal en tekst en zullen donateurs bedanken. We weten nog niet welke
communicatiekanalen we gratis kunnen
gebruiken. De bedankcampagne zal voor
een groot deel online, maar ook op enkele
Arriva bussen zichtbaar zijn.
De komende weken zullen we weer aandacht gaan besteden aan het stimuleren
van klanten Onder de Radar, om naar de
voedselbank te komen. Daarbij gebruiken
we korte filmpjes met interviews van klanten in corona tijd.

Welkom Voedselbank
Almere!
Met ingang van 12 mei is Voedselbank
Almere lid van onze vereniging. In totaal
zijn er nu 171 voedselbanken lid.

Colofon

Tot slot: check de website en social media

Er gebeurt deze weken enorm veel. Vrijwel dagelijks hebben we nieuwe berichten op de
website en social media. We adviseren jullie deze in de gaten te houden zodat je weet
wat er landelijk speelt.

Kalender
Week van de RI & E
Internationale dag van de jeugd
Algemene Ledenvergadering
Week van de alfabetisering
Week van de voedselbanken
Algemene Ledenvergadering
Nationale Vrijwilligersdag

15-19 juni 2020
12 augustus 2020
5 september 2020
7-13 september 2020
week 42 met daarin 16 en 17 oktober
28 november 2020
7 december 2020
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