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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Deze maand nemen we afscheid 
van een uitzonderlijk jaar. We zijn in 
staat gebleken de klanten ook tijdens 
corona van voedsel te blijven voorzien. 
Een fantastische prestatie van alle 
meer dan 12.000 vrijwilligers! Ik wens 
jullie ook namens het bestuur van 

(vervolg op pagina 2)

Missie 538
Van 14 tot en met 18 december loopt  
Missie Radio 538. 24 uur per dag te volgen 
op radio en TV 538 en op SBS6 van 7.00 
tot 13:00 uur. De finale is 18 december 
rond 16:45 uur in de Coen en Sander 
show. DJ en ambassadeur Voedselbanken 
Nederland Frank Dane maakt dan in  
aanwezigheid van Leo Wijnbelt de  
opbrengst bekend.

Wil je steunen? 
Via website 538.nl/missie vind je alle  
mogelijkheden: vraag een plaat aan, 
start een actie en/of doneer. Kijk voor alle 
informatie over missie 538 in de ‘Meedeler 
special Missie 538 voor de Voedselbank’ 

van november 2020. Wil je de actie volop 
meemaken? Zet dan de radio op 538 en 
volg ons op social media.

Geen lockdown voor voedselbanken
De regering heeft extra maat-
regelen afgekondigd om de 
verspreiding van het corona-
virus te beperken. Aan het  

begin van de coronacrisis gaf de over-
heid al aan dat de voedselbanken 
behoren tot de vitale voedselsector. 
Voedselbanken mogen dus openblijven. 

We willen alle besturen en vrijwilligers 
oproepen om de verstrekking van voedsel 
rond deze feestdagen zo goed mogelijk 
uit te blijven voeren. Onze leveranciers 
hebben ons ruimschoots voorzien van 
producten voor de feestdagen. Het zou 
bijzonder prettig zijn als we al die produc-
ten op tijd bij de klanten krijgen zodat zij in 
deze periode iets extra’s krijgen.

Uiteraard moeten wij voorkomen dat onze 
voedselbank een bron van besmetting 
wordt. Door de ervaringen van het  
afgelopen half jaar zijn we goed in staat 
om de distributie naar onze klanten 
corona-proof uit te voeren. Check  
eventueel nog eens je corona protocollen:
•  Niemand met corona verschijnselen 

komt naar de voedselbank (neus- 
verkoudheid, keelpijn. hoesten,  
verhoging/koorts, benauwdheid of 
verlies van reuk/smaak) 

•  Was je handen
•  Gebruik papieren zakdoeken
•  Houd 1,5 meter afstand, schud geen 

handen
•  Vrijwilligers dragen een FFP2 mond-

kapje ter bescherming

•  Bezoekers dragen verplicht een 
mondkapje (maak gebruik van gratis 
verstrekte mondkapjes)

•  Bezoekers zijn verplicht zich te houden 
aan de aanwijzingen

•  Desinfecteer gebruikte materialen 
•  Maak vaker en intensiever schoon
•  Beperk de contacttijd met klant en/of 

vrijwilliger
•  Beperk het aantal klanten per tijds- 

eenheid
•  Voorkom rijen buiten voor de voedsel-

bank
•  Ventileer zo veel als mogelijk de  

binnenruimtes
Heb je vragen? Dan kun je Voedselbanken 
Nederland vanzelfsprekend bellen of mailen 
(welkom@voedselbankennederland.nl)

Desinfectiemiddelen
Het calamiteitenfonds vergoedt 
alleen desinfectiemiddelen die 
zijn aangeschaft bij Brilliant 
Group. Dat is niet voor niets. 

De NVWA maakte enkele weken geleden 
op hun site bekend dat na inspectie bij 70 
bedrijven die desinfectiemiddelen op de 
markt brachten, er 25 moesten stoppen 
omdat ze niet voldeden aan de geldende 
regelgeving. Zie ook: https://www.nvwa.
nl/nieuws-en-media/nieuws/2020/11/18/
ilt-en-nvwa-letten-scherp-op-productie-en-
handel-corona-desinfectiemiddelen.

Voedselbanken Nederland hele 
fijne feestdagen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar.  
Blijf vooral gezond! 

Leo Wijnbelt, Voorzitter  
Voedselbanken Nederland

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2020/11/18/ilt-en-nvwa-letten-scherp-op-productie-en-handel-corona-desinfectiemiddelen.
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Beschikbare desinfectiemiddelen
Het is belangrijk om de werkinstructies van 
producten op te volgen. Een desinfectie-
middel voor je handen mag je niet  
gebruiken voor oppervlakken, of anders-
om. De onderstaande desinfectiemiddelen 
zijn beschikbaar:
• Handzeep Manosoft 
 o  Zeep dispenser (1 liter fles) of  

doseerpomp (5 liter kan)
• Handdesinfectie Manodes LI
 o Doseeerpomp (10 liter kan)
 o  Dispenser (tafelmodel, wandmodel, 

op paal)
• Oppervlakdesinfectie Alcodes
 o Alcodes maxiwipes
• Desinfectie doekjes (alcohol) PAL TX

Het calamiteitenfonds vergoedt alleen bij 
Brilliant bestelde mondkapjes.  
Het bestelformulier is hier te downloaden.

Rijksoverheid doneert 
mondkapjes

De rijksoverheid doneert vanuit 
het Landelijk Consortium Hulp-
middelen mondkapjes voor alle 
gezinsleden van klanten van 

onze voedselbanken. Er wordt een  
basisvoorraad van tussen de 1 en 4 
miljoen mondkapjes bij de 10 Regionale 
Distributie Centra (RDC) ingeregeld.  
Voedselbanken geven bij hun RDC aan 
hoeveel zij nodig hebben voor hun klanten. 
De RDC’s bestellen nieuwe mondkapjes 
als ze door de voorraad heen raken. 

Donatie  
diepvriesvlees 
Een Nederlandse vleesleverancier 
heeft vlees gedoneerd. Het totaal- 
volume bedraagt ca 450.000 CE.  
Vanaf eind december worden de 
RDC’s beleverd. Vanaf dan bieden we 
gedurende ca. 16 weken alle voedsel-
banken hamburgers en mini gehakt-
ballen aan. Het is gegaard rund- en 
varkensvlees. Verpakt in porties van 
ca. 500 gram. 

Nieuwjaarsduik uit Blik
De traditionele Nieuwjaarsduik  
in Scheveningen gaat door co-
ronavirus niet door. Gelukkig 
is er een bijzonder alternatief 

bedacht. ‘Als de mensen niet naar de 
zee mogen komen, brengen we de zee  
gewoon naar de mensen. Met de Nieuw-
jaarsduik uit Blik hebben we een mooi 
alternatief’ zegt Alex Schuttert van de 
Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. 

Unox doneert erwtensoep
De actie, die wegens massale belang-
stelling van nieuwjaarsduik-fans al  
gesloten is, bestond uit twee limited  
edition blikken Noordzeewater die je  

gratis kon bestellen. Om op 1 januari 
om 12 uur mee te doen met de grootse 
officiële ‘thuisduik’: in eigen tuin, op 
het balkon of in de badkuip. Voor elke 
Nieuwjaarsduik uit Blik, doneert Unox 
twee blikken erwtensoep aan de  
voedselbank. 

In december schenkt AH voor 
iedere verkochte AH Excellent 
Feeststol 1 euro aan Voedsel-
banken Nederland, Het Rode 

Kruis en LINDA.foundation. Albert Heijn 
hoopt meer dan anderhalf miljoen stol-
len te verkopen om zo een bijdrage te 
leveren, waarmee haar partners echt een 
verschil kunnen maken. Doe je ook mee? 
Via www.ah.nl/widgets/stollenteller koop 

je een stol en zie je hoeveel stollen jou al 
zijn voorgegaan.

Albert Heijn Stollenteller 

Statuten aanpassen?  
Neem de modelstatuten!
Op 28 november jl. heeft de Algemene 
Ledenvergadering van Voedselbanken 
Nederland bepaald dat de statuten van 
alle voedselbanken uiterlijk 1 juli 2022 
moeten voldoen aan de modelstatuten 
van onze vereniging. De kosten voor 
deze aanpassingen worden door de 
vereniging gedragen, mits de statuten-

wijziging via onze notaris in Rotterdam 
loopt. De tekst van de modelstatuten 
staat op Voedingsbodem, onder de 
rubriek juridisch. 
Wil je je statuten op korte termijn aan-
passen? Meld je bij het Servicecentrum 
via welkom@voedselbankennederland.nl 
of bel 088-543 5435. 

Arriva steunt voedselbank 
Deze mooie bussen zijn van  
Arriva en rijden in en om Leiden. Arriva 
steunt onze nieuwe campagne ‘Niks om 
je voor te schamen’.
Als corona ons iets duidelijk maakt, dan 
is het dat tegenslag iedereen treft.  
Van jong tot oud, van werkgevers tot
werknemers, van startende tot  
bestaande ondernemers.. Hulp van de 
voedselbank kan een stap zijn naar weer 
een betere toekomst. Niks om je voor te 
schamen.

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/?get_group_doc=8/1598634912-BestellijstVoedselbankBrilliantV.200828.pdf
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Allergeneninformatie strengere 
sancties

De NVWA gaat strenger 
optreden als de allergenen-
informatie niet op de juiste 
wijze wordt weergegeven. 

Het gaat hierbij om niet voorverpakte 
levensmiddelen. Bijvoorbeeld brood- en 
banketproducten van de bakker of  
producten van de slager of visboer.  
Dergelijke winkeliers mogen ter plekke 
hun producten verpakken zonder etiket.  
De winkelier moet wel allergeneninforma-
tie geven als de klant daarom vraagt.  
Dat mag mondeling of schriftelijk, 
bijvoorbeeld met een publicatie in de 
winkel, zodat de klant er kennis van kan 
nemen.

Wat betekent dit voor de voedsel- 
banken?
NVMA geeft in artikel 5d van infoblad 76 
aan dat medewerkers van de voedsel-
bank desgevraagd allergeneninformatie 
moeten kunnen geven bij niet voorver-
pakte producten. Dit betekent dat bij 
dergelijke producten de allergeneninfor-
matie moet worden opgevraagd bij de 
leverancier. 
Brood dat de voedselbanken ontvangen 
van de bakker, is doorgaans wel verpakt 
in een plastic zak, maar zonder etiket.  
Om klanten op allergeneninformatie te  

wijzen, kan er een flyer met deze  
informatie worden ingezet op het  
publicatiebord. Een voorbeeld van zo’n 
flyer staat op Voedingsbodem. Ook bij 
het klein verpakken of portioneren van 
grootverpakkingen is het van belang om 
producten te voorzien van een etiket met 
allergeneninformatie.

Let op. De eisen gelden nu ook al.  
Nieuw is dat er strengere sancties 
komen op overtreding. Voor voedselban-
ken die zich houden aan de bestaande 
regelgeving verandert er dus niets. 
Mogelijk gaan onze inspectiebedrijven 
Houwers Groep en Sensz hier ook extra 
aandacht aan besteden tijdens de jaar-
lijkse inspectie.

Donatiepaal  
voedselproducten
Voedselbank Utrecht merkte dat er door 
de coronacrisis minder supermarkt-
acties zijn, maar wel een toename in 
klanten. Daarom zijn ze op zoek gegaan 
naar alternatieven voor de ‘ouderwetse’ 
winkelacties. Ze kwamen in contact met 
Sponsorpaal.nl: een desinfectiepaal 
waar je contactloos een donatie kan 
doen. 

Voedselbank Utrecht vond dat alleen 
geld doneren minder aanspreekt. Het 
concept is in overleg met sponsorpaal.
nl aangepast, de paal biedt nu de keuze 
uit een donatie van een pot HAK, een pak 
koffie en deze maand ook een kerststol. 
Deze producten vertegenwoordigen een 
bepaalde waarde. De klant doneert hier-
voor. Het voordeel van deze donatiepaal 
is dat het geld pas beschikbaar komt op 
het moment dat er producten nodig zijn. 
Bijkomend voordeel is ook dat producten 
niet vastliggen: ze staan op een ‘magneet-
bord’ en zijn daarmee aan te passen aan 
onze wensen.

Pilot twee donatiepalen
Inmiddels is Utrecht 
gestart met een pilot 
met twee donatie-
palen. Comédienne 
Tineke Schouten 
geeft via een TV bij 
de paal aan hoe de 
donatie werkt. De 
eerste staat nu één 
weekend en heeft 
zich al terugverdiend! 
Zowel de supermarkt 
als de klanten zijn erg 
enthousiast.  
Kijk voor meer infor-

matie en het filmpje van Tineke op:  
www.sponsorpaal.nl. 

Heb je interesse in een donatiepaal? 
Neem contact op met sponsorpaal.nl, 
Gilbert van Straalen, 06-14351595 of bel 
met Voedselbank Utrecht, Ingrid Verkerk, 
06-40127295.

Webinar Fondsenwerving
We kondigden het in de november editie van MEEdeler al aan en in deze editie  
nogmaals: in januari gaan we online webinars organiseren over fondsenwerving.  
Heeft jouw voedselbank behoefte aan financiële middelen voor onkosten en  
projecten en wil je weten hoe je dat kunt aanpakken? Heb je zelf goede ervaringen 
met het werven van geld en wil je dit delen met andere voedselbanken? Neem deel 
aan de regionale webinars over fondsenwerving. De webinars worden georganiseerd 
door Suzanne Kooij en Deny de Jong van Offspring Advies, Begeleiding en Training.

Schrijf je in
Inschrijven kan tot 7 januari 2021 via e-mail:  
cursus.teamfondsenwerving@voedselbankennederland.nl 
Voor vragen kan je terecht bij:  
teamfondsenwerving@voedselbankennederland.nl

 Agenda online webinars fondsenwerving

Datum Regio Aanvang Provincie

Dinsdag 12 januari  Noord/Oost 15.00 uur  Groningen/Friesland/Drenthe/ 
Overijssel/Gelderland

Woensdag 13 januari  Midden/West 15.00 uur  Utrecht/Flevoland/ Noord- en  
Zuid Holland

Donderdag 14 januari  West/Zuid  15.00 uur Limburg/Brabant/Zeeland

Allergeneninformatie strenger gecontroleerd: https://www.houwersgroep.
nl/2020/nvwa-allergenen-vanaf-1-januari-2021-onderdeel-van-inspectielijst/.

https://www.houwersgroep.nl/2020/nvwa-allergenen-vanaf-1-januari-2021-onderdeel-van-inspectielijst/
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‘Voorraadplank’ komt eraan!
In de vorige MEEdeler lazen jullie dat er 
een ‘Marktplaats’ voor voedselbanken 
komt: om  overschotten en tekorten aan 
voedsel makkelijk te coördineren. Inmid-
dels is het bijna zover. Maandag  
4 januari 2021 start de Voorraadplank, 
de marktplaats van de voedselbanken.

In het laatste kwartaal van 2020 heeft een 
projectgroep van voedselbanken deze 
PC-applicatie ontwikkeld. Het programma 
is uitgebreid getest. Voedseloverschot-
ten kunnen worden aangeboden en door 
anderen gebruikt.  
De applicatie Voorraadplank is aanvullend 
op het basisproces. Dat basisproces houdt 
in dat voedselbanken grotere partijen 
voedsel aanbieden aan hun RDC. Bij de 
Voorraadplank gaat het om beperkte par-
tijen voedsel, die momenteel hun weg niet 
vinden naar andere voedselbanken. Ener-
zijds omdat het tekort van een voedsel-
bank in de buurt niet bekend is, anderzijds 
omdat de THT zo’n aanbieding beperkt. 

Pilot januari
In januari 2021 start er een pilot van de 

Voorraadplank. De aanvullende ideeën 
vanuit gebruikers worden geïnventariseerd 
om mee te nemen in de volgende versie. 
Naar verwachting lanceren we eind  
februari de aangepaste PC-applicatie.  
Eind maart komt dan de mobiele versie 
uit. In de Voorraadplank zoek je naar 
overschotten bij andere voedselbanken 
en meld je jouw overschot aan om minder 
goed voedsel te verspillen.

We openen binnenkort op Voedingsbodem 
de pagina Voorraadplank. Om vragen 
en opmerkingen over deze applicatie te 
inventariseren en te beantwoorden.

Wijn van Albert Heijn
AH doneert ruim 12.000 flessen rode wijn 
voor de vrijwilligers van alle voedsel- 
banken, de RDC’s en het Service Center.   
De wijn is uitdrukkelijk NIET bestemd voor 

onze klanten. Over de verdere verdeling 
van de flessen over de vrijwilligers worden 
lokaal afspraken gemaakt.  

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Voedselbank Zaanstreek op shirts voetbalvereniging 
Dat de voedselbanken het momenteel 
verre van makkelijk hebben is bekend. 
Voedselbank Zaanstreek is dan ook heel 
blij om shirtsponsor van voetbalvereniging 
Jisp te zijn, mogelijk gemaakt door  
investeringsmaatschappij AHQ Beheer. 

Het is voor Astrid Heijkamp, geboren en 
getogen in Jisp, en eigenaar van AHQ 
Beheer eigenlijk vanzelfsprekend om iets 
voor de lokale voetbaltrots te doen.  
Astrid vertelt: ‘Nu had ik er voor kunnen 
kiezen alleen de voetballers te steunen, 
maar dat was niet mijn opzet. Met mijn 
bedrijf wil ik met de shirtsponsoring de 
betrokkenheid in de regio vergroten en 
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan 
de doelstellingen van de Voedselbank 
Zaanstreek. Daarom zijn zowel de uit- als 
thuisshirts van het eerste elftal voorzien 

van het logo van Voedselbank Zaanstreek. 
We hopen dat hierdoor de zichtbaarheid 
van de voedselbank wordt vergroot in 
Zaanstreek en omstreken.’ 

Voedselbanksupermarkt  
Rotterdam
Vanaf maandag 5 oktober doen klanten 
van Voedselbank Rotterdam hun bood-
schappen in de nieuwe supermarkt aan de 
Mathenesserweg 21b. In Rotterdam zijn 4 
uitdeelpunten gesloten en vervangen door 
deze buurtsuper, die open is van dinsdag 
tot en met donderdag van 10 tot 16 uur 
en vrijdag van 10 tot 13 uur. De klanten 
komen op een vaste, zelf gekozen dag en 
tijd in de week langs voor het samenstel-
len van hun voedselpakket, dat meer is 
afgestemd op hun gezinssamenstelling. 
Klanten waarderen het dat ze meer vrijheid 
hebben om zelf hun producten te kiezen.

Naast het voorzien van voedsel, is de  
supermarkt een ontmoetingspunt in de 
buurt voor klanten, hulpverleners en buurt- 
genoten. Uiteraard coronaproof:  
spatschermen, mondkapjes, 1,5 meter 
afstand en vaste bloktijden voor klanten. 
De ervaringen in deze eerste maanden 
zijn positief. Zowel klanten als vrijwilligers 
zijn erg enthousiast over deze wijze van 
uitgifte. Ook in ‘coronatijd’ is het winkel- 
concept dus prima hanteerbaar.

Meer weten over dit succesvolle concept 
of een bezoekje brengen? De afdeling 
werving van Voedselbank Rotterdam  
informeert je graag nader via e-mail:  
werving@voedselbank.nl
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Nieuwe winkel Voedselbank 
Veenendaal
De nieuwe winkel van Voedselbank Veen-
endaal is op 2 december officieel geopend 
door Burgemeester Gert-Jan Kats. Klanten 
zien bij binnenkomst volle schappen en 
een ontvangstruimte waar ze een kopje 
koffie kunnen krijgen. De zelfbedienings-
winkel is financieel mede mogelijk gemaakt 
door de Facilicom Foundation. 

Nieuwtjes  
van andere voedselbanken

D.E. koffiecorner Voedselbank 
Apeldoorn
Op 10 december is in Voedselbank 
Apeldoorn een D.E. koffiehoek geopend. 
Zodat klanten van de voedselbank lekker 
een kopje D-E. koffie kunnen drinken. In 
2021 gaat D-E. in meer voedselbanken  
koffiecorners sponsoren. Voedselbank 
Apeldoorn is heel blij met het resultaat en 
dankt Douwe Egberts voor het prachtige 
resultaat!

Voedselbank Haaglanden circulair en energieneutraal
Hendrik Beelen, voorzitter Voedselbank 
Haaglanden: ‘De aanstaande verhuizing 
van Voedselbank Haaglanden van de 
Boomaweg naar Wateringen geeft ons de 
kans om een grote slag in duurzaamheid 
te maken. Om onze duurzaamheidsambitie 
te concretiseren en te realiseren, hebben 
we samen met Voedselbank Rotterdam 
een subsidie van Provincie Zuid-Holland 

gekregen. Renor, partner in duurzame 
renovatie, heeft deze duurzaamheids-
subsidie uitgewerkt in diverse maatrege-
len die in een online dashboard worden 
toegelicht. Het resultaat is onder andere 
dat onze nieuwe huisvesting geheel aard-
gasvrij en energieneutraal wordt. Met veel 
lagere vaste maandlasten tot gevolg.  
Lees er meer over in Voedingsbodem’!

#eenkleingebaar
In deze bijzondere tijd kan een klein ge-
baar het verschil maken. Hoe?  
Verstuur een kaartje, breng een mooi 
cadeau langs, bel eens op of maak een 
praatje. Deel jouw kleine gebaar met 
hashtag #eenkleingebaar op sociale 
media. 
#Eenkleingebaar is een nationale  
beweging, aangejaagd door diverse  
vrijwilligersorganisaties en mogelijk  

gemaakt door het Ministerie van 
Volksgezondheid en Justitie. Kijk op  
www.kleingebaar.nu voor meer informatie. 

Kerstactie van Ben
Ook provider Ben zet zich in om tijdens de 
kerstdagen mensen een steuntje in de rug 
te geven. Omdat ze zich eenzaam voelen, 
ziek zijn of juist altijd klaar staan voor 
anderen. Schrijf jij ook een kerstkaart voor 
iemand die dat nodig heeft? Opgeven kan 
via www.ben-nl/kerst. Ben en “Omapost” 
bezorgen hem of haar een persoonlijke 
kerstkaart. De actie kost je niets, behalve 
een paar minuten tijd. Zo geven we ieder-
een een mooie kerst.
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Kalender 
Onderstaand een overzicht van de komende acties en belangrijke data:
Lidl ontbijtactie  23 november t/m 20 december
Dirk van de Broek statiegeldactie  29 november t/m 30 januari 2021
DE-waardepunten actie  december
Albert Heijn stollenactie  december
H&M veiling en donatie-actie 1 t/m 19 december
Picnic actie 7 t/m 31 december
Uitlevering kerstpakketten  9 t/m 16 december
Missie radio 538  14 t/m 18 december
Aldi breekbrood actie 14 t/m 20 december
Fondsenwerving online webinar Noord/Oost  12 januari
                                     Midden/West  13 januari
                                                       West/Zuid 14 januari

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
Eindredactie:Maaike Visser
Vormgeving: Walter Luykenaar
Met dank aan: bestuursleden Voedsel-
banken Nederland, Ed Claassens en vele 
andere vrijwilligers bij de voedselbanken.
© Vereniging Voedselbanken Nederland
Meidoornkade 19, 3992 AG Houten 
E-mail: welkom@voedselbankennederland.nl 
www.voedselbankennederland.nl
Overname van artikelen in andere publica-
ties is toegestaan. Vermelding van  
Nieuwsbrief Voedselbanken Nederland als 
bron wordt daarbij op prijs gesteld.

Normbedragen blijven gelijk
In de Algemene Ledenvergadering van  
28 november jl. is besloten om de  
toekenningscriteria voor 2021 niet te 
 wijzigen. Dat betekent dat de norm-
bedragen gelijk blijven en dat we dezelfde 
systematiek hanteren. We gaan wel  
verbeteringen aanbrengen. Vooral op  
knelpunten die we in de praktijk tegen- 
kwamen.

Bij de bedragen voor persoonlijke verzor-

ging, was- en schoonmaakmiddelen en 
vervoer, worden de beide te hoge start- 
bedragen voor 1 persoon gecorrigeerd. 
We voegen persoonlijke verzorging, 
was- en schoonmaakmiddelen bovendien 
samen. Het startbedrag voor 1 persoon is  
€ 25. Per extra persoon komt er € 19 bij. 
Op Voedingsbodem, Groepen,  
Toekenningscriteria vind je het complete 
document met alle aanpassingen. 

Openingstijden frontoffice
Op 24 en 31 december is frontoffice vanaf 12.00 uur dicht. 

Vacature secretaris en bestuurslid  
juridische zaken
Vanwege het vertrek van Jouke Schat 
 zoeken wij een nieuw bestuurslid  
juridische zaken die tevens de functie van 
secretaris van de vereniging gaat vervul-
len. Kijk voor het functieprofiel op:  
https://werkenbijvoedselbanken.nl/vacatu-
res/secretaris-bestuurslid-juridische-zaken-
m-v-vrijwilligerswerk/.  
Delen en liken wordt gewaardeerd! 

We bedanken Jouke voor zijn inzet de 
afgelopen negen jaar en wensen hem veel 

succes in zijn nieuwe functie! Jouke wordt 
diaken in de RK-kerk in Utrecht. Hij wordt 
verantwoordelijk voor het stimuleren en 
coördineren van de diaconie van de drie 
Utrechtse parochies met 14 geloofsge-
meenschappen. Tot er een opvolger is, 
blijft hij voor ons beschikbaar.  
Vriendelijk verzoek om vanaf 1 januari 
vragen op zijn terrein eerst aan het  
servicecentrum in Houten te stellen via  
welkom@voedselbankennederland.nl of 
088-543 543 5.
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