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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Zowel op landelijk als op lokaal niveau 
ontvingen we de afgelopen maanden 
uitzonderlijk veel donaties. Nadat jaar- 
rekeningen via websites gepubliceerd 
werden, hebben media daar aandacht aan 
besteed. Landelijk verschenen er artikelen in 
onder andere het Parool en het Binnenlands 
Bestuur. Maar er verschenen ook artikelen in 
lokale media. Zo riep een voedselbank 
bijvoorbeeld op om voorlopig geen geld 
meer te doneren. Het is uiteraard belangrijk 
dat we transparant in onze uitleg zijn, maar 
ook dat we de juiste context en duiding 
geven, juist ook in deze wat complexe tijden. 
Mede op het verzoek van verschillende 

voedselbanken zullen 
we het verhaal van  
de voedselbanken, 
binnen de context 
van het afgelopen 
jaar en de verwach-
tingen voor de 
komende tijd, 
aanscherpen en nog 

deze maand naar jullie sturen als handreiking 
voor jullie communicatie naar onder andere 
donateurs, vrijwilligers en media. Voor nu 
allemaal een heel fijne zomer gewenst. Ik kijk 
er naar uit jullie in september, hopelijk weer 
live, te kunnen zien!
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Corona maatregelen
Ondanks de coronabesmettin-
gen die vooral weer oplopen 
onder jongeren, lijkt het met het 
aantal ziekenhuisopnames en de 

vaccinatiegraad de goede kant op te gaan. 
Daarom is er op 26 juni een aantal versoe-
pelingen doorgevoerd. Ook voor de voedsel-
banken geeft dit ruimte om de coronamaat-
regelen tegen het licht te houden.
Mondkapjes zijn vanaf 26 juni alleen nog 
verplicht op plaatsen waar de anderhalve 
meter onderlinge afstand niet mogelijk is, 
zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. 
De draagplicht bij de voedselbanken is niet 
langer van kracht. Een uitzondering kan 
door een voedselbank worden gemaakt 
tijdens de uitgifte, want het is niet bekend 

hoe het staat met vaccinatie bij onze 
klanten. Het werken zonder mondkapje op 
andere momenten betekent overigens wel, 
dat de anderhalve meter nu nóg belangrijker 
wordt! Daarnaast blijven natuurlijk ook de 
overige basisregels; zoals geen handen 
schudden, regelmatig handen desinfecteren, 
hoesten en niezen in je elleboog en laten 
testen bij klachten nog steeds gelden. 
Sommige voedselbanken hebben  
registraties bijgehouden van bezoekers 
(klanten, vrijwilligers en andere bezoekers). 
Voor voedselbanken waren zulke registraties 
niet verplicht. Voor dergelijke registraties is 
geen noodzaak meer.

Groep financiën op Voedingsbodem
Uit de enquête met betrekking tot onder-
steuningsbehoefte van voedselbanken, blijkt 
dat er vraag is naar financiële ondersteuning 
door Voedselbanken Nederland.  
Alle informatie over ondersteuningsmogelijk-
heden door VBN staan in de groep Financiën 
op Voedingsbodem. Zijn er dan nog vragen? 
Penningmeester Rob van Gerven helpt je graag: 
rob.van.gerven@voedselbankennederland.nl

Jaarverslag 2020 
Het Jaarverslag 2020 van VBN is te down-
loaden op onze website onder beleid en 
jaarverslagen. Wil je gedrukte exemplaren, 
dan kan je deze opvragen via:  
welkom@voedselbankennederland.nl. 
Vermeld in je aanvraag hoeveel exemplaren  
je wenst en naar welk adres de jaarverslagen 
verzonden moeten worden.

Jaarrekening 2020
In de vereniging is afgesproken, dat jaarlijks 
vóór 1 juli iedere voedselbank zijn jaarreke-
ning over het voorgaande jaar indient bij VBN. 
In de ALV van november 2020 is afgesproken 
dat 25% van de jaarlijkse bijdrage van VBN 
aan de voedselbanken pas uitgekeerd wordt, 
indien aan deze afspraak is voldaan. Helaas 
moeten we constateren, dat slechts 36 
voedselbanken zich aan de afspraak hebben 
gehouden. In juli 2021 keren we aan deze 
voedselbanken de 25% van de jaarlijkse 
bijdrage uit. Bij deze het dringende 
verzoek aan de overige voedselbanken 
om vóór 15 augustus 2021 alsnog de 
jaarrekening aan te leveren.

https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/beleid-en-jaarverslagen/
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Training voed-
selveiligheid  

Met de cursus “Handboek Voedselveiligheid 
in de praktijk” wil het team voedselveiligheid 
lokale coördinatoren of bestuursleden, die 
verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid, 
helpen. Na de cursus is de deelnemer in 
staat het lokale beleid vorm te geven en 
lokale vrijwilligers te trainen. Nevendoel van 
de cursus is contact maken met gelijk- 
gestemden uit andere voedselbanken en 
ervaringen uitwisselen.

Cursusdata 20 en 26 juli
Nu het weer mogelijk is om in kleine groepen 
(max. 9 cursisten) bij elkaar te komen, 
hebben we in juli nieuwe cursusdata 
gepland: er is nog plaats op 20 en 26 juli van 
10:30 tot 15:30 uur in het Voedselbanken 
Nederland Service Centrum te Houten.  
Meld je aan via e-mail: teamvoedselveilig-
heid@voedselbankennederland.nl. Er geldt: 
maximaal twee deelnemers per voedselbank 
en vol = vol. Geef via dit e-mailadres ook aan 
als je belangstelling hebt maar niet kunt in 
juli. Bij voldoende belangstelling organiseren 
we deze cursus ook in augustus.

Samenwerking  
Gebakplaats.nl

In de vorige Meedeler stond een artikel dat 
de indruk heeft gewekt dat de voedselbank 
taarten gaat verstrekken die door hobbybak-
kers zijn geproduceerd. In het kader van 
voedselveiligheid is dit niet toegestaan, zie 
ook Handboek Voedselveiligheid. Reden is 
dat de kwaliteit niet geborgd kan worden 
(denk aan allergenen en de koelketen). Een 
samenwerking met  
www.Gebakplaats.nl is wel mogelijk als we 
ons houden aan een aantal afspraken.  
We hebben via mail de bestuursleden/
coördinatoren voedselveiligheid hiervan op 
de hoogte gesteld. 

Relatiebeheerder Jan van Pul stelt zich voor
Mijn naam is Jan van Pul,  
64 jaar, gehuwd, twee 
kinderen en woon in Roosen-
daal. Eind juli 2020 ben ik 
gestopt als directeur-eigenaar 
van een aantal bouwmarkten 
in Roosendaal en omgeving.  
Mijn connectie met de 
voedselbanken ontstond in 
2014, toen ik voorzitter werd 
van de Raad van Toezicht van 
Goed Ontmoet. Zij voorzien in 
West-Brabant en op Tholen 
klanten van voedsel. Er zijn uitgiftepunten in 
zes gemeenten: Roosendaal, Halderberge, 
Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en 
Woensdrecht. 

Relatiebeheerder
Begin 2021 las ik in de MEEdeler dat er 
gezocht werd naar relatiebeheerders, die 
korte lijnen leggen naar voedselbanken en 
kijken waar ze voedselbanken mee van 
dienst kunnen zijn. Dat sprak mij aan. Ik heb 
de tijd aan mezelf en ik heb in het verleden 
vijf jaar, naast mijn bedrijf, als winkelpromotor 
voor Terre des Hommes ‘gewerkt’. Dat was 
een soortgelijke job en dat deed ik graag. Ik 
vind het eigenlijk een schande dat er in ons 
land voedselbanken nodig zijn. Maar zolang 
ze er zijn draag ik er graag aan bij dat ze 

goed functioneren en zo weinig 
mogelijk drempels opwerpen 
voor klanten die ons nodig 
hebben. 

Noord-Brabant & Zeeland
Sinds april besteed ik in principe 
één dag in de week aan de 
voedselbanken. In mijn regio zijn 
dat zo’n 28 voedselbanken.  
Ik ben me aan het oriënteren 
wat er overal speelt. Fijn dat ik 
overal hartelijk en gastvrij word 

ontvangen! Ik ben onder de indruk van het 
enthousiasme en de professionaliteit van de 
voedselbanken. Het zit over het algemeen 
goed in elkaar. Op mijn lijstje staat al een 
aantal afspraken voor bezoeken, ik kom 
graag luisteren, ben nieuwsgierig en merk 
dat ik af en toe tips kan geven of voor 
collega’s iets kan uitzoeken. Nodig mij vooral 
uit via jan.van.pul@voedselbankennederland.nl. 

Relatiebeheerders gezocht
We zijn nog op zoek naar relatiebeheerders. 
Ben je geïnteresseerd? Meld je aan bij Frank 
van der Hulst, coördinator van dit team: 
frank.van.der.hulst@voedselbankennederland.nl. 
Hij neemt contact met je op en stuurt je het 
profiel en verdere informatie.

Nieuws van ‘de Voorraadplank’
Veel voedselbanken hebben inmiddels de 
weg naar ‘de Voorraadplank’ gevonden. 
Bijna 100 voedselbanken hebben zich 
geregistreerd. In juni zijn er 11 aanbiedingen 
geweest door voedselbanken op de 
voorraadplank en deze zijn allemaal  
geclaimd. Een heel mooi resultaat. 
Vanuit Zeeuws Vlaanderen werden 38 pallets 
voedsel aangeboden, waarvan er 10 naar 
Groningen en 10 naar Brabant zijn gegaan. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door bemidde-
ling van VBN. Hieruit blijkt dat afstand dus 
geen probleem hoeft te zijn. 

Mobiele app live
Nog een mooie update is dat de mobiele 
app voor Android en Apple klaar is.  
De app is door alle voedselbanken te 
downloaden. Heel makkelijk en gebruiks-
vriendelijk. Mochten er vragen zijn over het 
registreren of downloaden van de app,  
stuur een e-mail naar:  
voorraadplank@voedselbankennederland.nl. 

Is jouw voedselbank nog niet geregistreerd, 
maar heb je soms tekorten of juist een 
overschot aan voedsel? Registreer je dan 

snel. Mogelijk staat daar een aanbod dat 
jullie goed kunnen gebruiken, of een vraag 
naar voedsel waar jullie teveel van hebben. 
Met de Voorraadplank maken we samen 
optimaal gebruik van het aangeboden 
voedsel.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Projectsubsidie  
aanvragen bij het 
Oranjefonds
Het Oranjefonds heeft weer de mogelijkheid 
opengesteld om een projectsubsidie aan te 
vragen. Ditmaal ligt de nadruk op eenzaam-
heid ten gevolge van de coronacrisis. Heb je 
als voedselbank een project dat daar op 
aansluit? Kijk dan voor de voorwaarden en 
het aanvragen op www.oranjefonds.nl. Heb 
je als voedselbank geld nodig voor een 
ander doel? Kies dan voor een ‘algemene 
aanvraag’. 

Workshop ‘Online marketing’
Het bureau ‘Storm Digital l part of Accen-
ture’ heeft een belangeloze samenwerking 
met Voedselbanken Nederland. De online 
marketing professionals van Storm hebben 
het team Communicatie onder andere 
geholpen met zoekmachine optimalisatie en 
de campagne Onder de radar op You Tube 
en social media. 

Om de online marketing kennis binnen de 
voedselbanken te verhogen, heeft Storm 
aangeboden om een gratis online marketing 
workshop te organiseren. De workshop is 
bedoeld voor vrijwilligers binnen de voedsel-
banken, die zich met marketing en commu-
nicatie bezighouden. Tijdens de workshop 
komen onderstaande onderwerpen aan de 
orde:

• Basis en essentie van online marketing
•  Introductie in de verschillende marketing-

kanalen zoals social media, display 
advertising, search engine optimization 
(SEO) en search engine advertising (SEA)

•  Tips & tricks om zelf aan de slag te gaan 
met online marketing 

Het wordt een interactieve sessie, waar 
genoeg ruimte is om vragen te stellen. 

Aanmelden workshop
De online workshop is dinsdag 31 augus-
tus van 16:00 tot 17:30 uur.  
Heb je interesse? Stuur een e-mail naar 
maaike.visser@voedselbankennederland.nl 
met je naam, voedselbank en emailadres. 
Wij sturen je voorafgaand aan de workshop 
een online link voor teams. 

Website Voedselbank Limburg-Zuid
Op 30 juni is de nieuwe website van 
Voedselbank Limburg-Zuid live gegaan.  
De website is tot stand gekomen in samen-
werking met steffie.nl, van wie de illustraties 
gebruikt mochten worden.
De doelstelling bij het maken van deze 
website was, om een intuïtieve website te 
realiseren, laagdrempelig en eenvoudig in 
gebruik en navigatie. Je kunt dit terugzien in 
de manier waarop het aanvragen van een 
voedselpakket is vereenvoudigd en de 
overzichtelijke manier waarop informatie 
(zoals veel gestelde vragen) wordt  
aangeboden. Binnenkort gaan we ook online 
donaties aanbieden, waarschijnlijk via een 
doneerbutton van Mollie.

De website is tegen een sterk gereduceerd 
tarief gebouwd en wordt middels een 
maandabonnement betaald, waarin ook de 
domeinnaamregistratie en hosting van de 

website is geregeld. Voor het doorvoeren 
van wijzigingen aan de website zijn support-
afspraken gemaakt. 

Gratis sjabloon website
Heb je ook plannen om je website  te 
vernieuwen? Voedselbanken Nederland 
biedt een gratis sjabloon aan in de look en 
feel van haar website.  
Heb je interesse? Stuur een mail naar:  
welkom@voedselbankennederland.nl

Koelaanhanger Voedselbank Eemsdelta 
Via de groep ‘Marktplaats’ trof Voedselbank 
Eemsdelta een koelaanhanger van  
Voedselbank Amersfoort aan. Voedselbank 
Amersfoort had deze aanhanger overgeno-
men van Voedselbank Houten maar niet 
meer nodig. Na goedkeuring van het bestuur 
van VB Amersfoort is de koelaanhanger 
vanuit Groningen opgehaald in Amersfoort. 
Na een mooie rondleiding van Gerrit Spronk, 
werden onder het genot van een kop koffie 
ervaringen uitgewisseld. Na terugkomst in 
Delfzijl werd onderhoud uitgevoerd en is 
belettering aangebracht. De koelaanhanger 
was goed onderhouden. De koeling werkt 
uitstekend en we kunnen ‘los’. 

Feest bij Voedselbank De Bilt
Voedselbank De Bilt bestond op 30 juni 10 
jaar. Dat was aanleiding voor Burgemeester 
Potters van gemeente De Bilt om aan een 
van de oprichters, Jacq Berk, een konink-
lijke onderscheiding uit te reiken. Hij werd 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
Jacq heeft zich als coördinator/vrijwilliger de 
afgelopen 10 jaar intensief ingezet voor de 
voedselbank. Daarnaast werd hij ook 
geridderd vanwege zijn vele andere werk-
zaamheden in het verenigingsleven van  
gemeente De Bilt. Op deze dag werden ook 
de vrijwilligers die sinds de oprichting van 
Voedselbank De Bilt actief zijn, in de 
bloemen gezet.

https://www.voedselbanklimburg-zuid.nl
https://www.steffie.nl


pagina 4 NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND  Jaargang 9, nr. 7, juli 2021

Bij Voedselbanken Nederland hebben we 
ambassadeurs die helpen het verhaal van de 
voedselbank te vertellen. In de komende 
MEEdelers willen we jullie aan hen voorstellen. 
We trappen de reeks af met Serdar Gözü-
büyük die sinds 23 maart 2020 ambassadeur 
van Voedselbanken Nederland is.

Serdar Gözübüyük
Serdar is één van Nederlands meest bekende 
scheidsrechters. Hij fluit zowel topwedstrijden 
in de Nederlandse eredivisie als ook in de 
Europa en Champions League. Daarnaast is hij 
succesvol ondernemer. Voor Serdar is het 
onacceptabel dat er in Nederland kinderen 
opgroeien in armoede. Dat is een van de 
redenen waarom hij besloot ambassadeur te 
worden van Voedselbanken Nederland. Toen 
hij een dag meehielp bij Voedselbank Amster-
dam, werd hij echt overtuigd van het goede 
werk dat de vrijwilligers verrichten.  
Serdar: ‘Als ik zie, met hoeveel inzet en passie 
alle vrijwilligers zich inzetten krijg ik kippenvel. 
De voedselbank is enorm belangrijk. Dat zie je 
ook terug in de cijfers. De voedselbanken 
hebben te maken met een structurele groei, dit 
jaar ontvangen 40.000 gezinnen wekelijks 
voedselhulp. Ik ben blij dat ik hier een bijdrage 
aan kan leveren!’. 

Ambassadeurs
Als ambassadeur ondersteun je de voedsel-

banken bij diverse activiteiten. Vaak zetten 
ambassadeurs zich in voor acties van 
bijvoorbeeld retailers of tijdens Missie 538. 
Serdar: ‘De Lidl heeft een speciale kerstactie 
georganiseerd voor klanten van de voedsel-
banken. Namens de voedselbanken heb ik 
de waardecheque in ontvangst mogen 
nemen van de Lidl, supermooi dat retailers 
als Lidl zich hard maken voor kwetsbare 
mensen in de samenleving!’ Serdar hoopt 
nog lang ambassadeur van de voedselbank 
te mogen blijven en samen met alle vrijwil-
ligers goed werk te blijven verrichten.  
Serdar: ‘Ik hoop dat steeds meer mensen 
inzien hoe belangrijk de voedselbank is.  
Hoe mooi zou het zijn als we meer support 
kunnen krijgen om sommige zaken nog 
beter voor elkaar te krijgen’. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
Eindredactie: Maaike Visser
Vormgeving: Walter Luykenaar
Met dank aan: bestuursleden Voedselbanken 
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 publicaties 
is toegestaan. Vermelding van  
Nieuwsbrief Voedselbanken Nederland als 
bron wordt daarbij op prijs gesteld.

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Samenwerking Voedselbank 
Weert met Gilde Opleidingen
Onlangs werd Voedselbank Weert benaderd 
door Gilde Opleidingen Weert (MBO), met de 
vraag of zij mee wilden meewerken aan een 
eindproject van leerlingen Communicatie & 
Marketing. Meestal werken de leerlingen een 
fictieve case uit, maar de docent wilde dit 
keer voor een échte opdrachtgever werken. 
Samen met Voedselbank Weert werd een 
plan bedacht, om via verschillende commu-
nicatiemiddelen klanten onder de radar te 
vinden. Drie dames gingen enthousiast aan 
de slag met korte filmpjes waarin een 
vrijwilliger en een klant aan het woord 
kwamen. Naast deze filmpjes werden 
wekelijks korte berichten op Facebook en 

Voedselbanken Nederland ambassadeurs

Gratis training  
‘Fit voor de toekomst’ 
Team Training & Opleiding heeft via trainings-
bureau TWST een mooi aanbod gekregen 
voor de vrijwilligers van de voedselbanken. 
In de vorige MEEdeler stond dit ook al 
vermeld, maar er zijn nog plaatsen beschik-
baar. TWST maakt gebruik van het project 
‘NL Leert Door’, waardoor ze trainingen (ter 
waarde van 695 euro) gratis kunnen aanbie-
den. Zij doen dit heel graag aan jullie. Een 
mooie kans om jezelf te ontwikkelen! 

Je kunt kiezen uit de volgende vijf trainingen: 
•  Solliciteren kun je leren: Hoe kan ik met 

succes solliciteren en sollicitatiegesprek-
ken voeren? 

•  Inzicht in mijn kwaliteiten: Waar ben ik 
goed in en wat kan ik ontwikkelen? 

•  Impact maken: Hoe maak ik indruk in 
een gesprek? 

•  Werken aan persoonlijk ontwikkelplan: 
Wat wil ik, wat kan ik, welke stappen 
moet ik ondernemen? 

•  Fit voor de toekomst en vitaliteit: Hoe 
zorg ik er voor dat ik vitaal blijf? 

Heb je interesse? 
Meld je aan voor 1 augustus via  
www.twst.nl/gratisscholing. Na afronding 
ontvang je een bijbehorend certificaat. 
 Om ook de vrijwilligers te bereiken die de 
MEEdeler niet ontvangen, kunnen Voedsel-
banken een poster verspreiden (of eventueel 
printen) om hen te bereiken. Deze is hier te 
vinden. Heb je nog vragen? Mail dan naar  
hrm@voedselbankennederland.nl  

Instagram geplaatst, onder de zelfbedachte 
slogan: “De voedselbank hier, voor jou!”.  
De boodschappen zijn erop gericht om de 
drempel naar de voedselbank te verlagen. 
Ook ontwierpen de studenten een flyer én 
vonden ze zelf een sponsor voor het 
drukwerk. De flyers worden o.a. neergelegd 
bij low-budget supermarkten, moskeeën, 
bibliotheken en wijkcentra. 
Ook het volgende schooljaar gaat  
Voedselbank Weert een project van Gilde 
Opleidingen begeleiden, dit keer met 
leerlingen Economie. Zij gaan aan de slag om 
middelen te vergaren voor een leuke 
moeder- en/of vaderdag attentie in 2022. 
Voedselbank Weert is erg blij met deze hulp 
uit onverwachte hoek. Het geeft niet alleen 
positieve energie om met jonge mensen het 
werk van de voedselbank uit te dragen, maar 
het levert ook nieuwe ambassadeurs op!

Deelnemers gevraagd  
enquête 
Voedselbanken worden hierbij uitgenodigd om 
deel te nemen aan een enquête over voed-
selhulp in tijden van corona. Het onderzoek is 
bedoeld om het thema onder de aandacht te 
brengen van wetenschappers en beleids- 
makers. Op de website van de initiatiefne-

mers, onder andere het Sociaal en Cultureel  
Planbureau (SCP), staat meer informatie 
over dit initiatief. 
We vragen medewerkers die zicht hebben 
op klanten en voedseldistributie om aan 
deze enquête mee te doen. Deelnemen is 
anoniem en er wordt niet naar persoonlijke 
of gevoelige gegevens  gevraagd. Meedoen 
aan de enquête kan tot 4 augustus.

https://www.twst.nl/wp-content/uploads/2021/06/TWST-poster-voedselbank_A4_digi.pdf
https://food-aid-in-europe.eu
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8jIrCPz0ZaqXqo6?Q_Language=NL
www.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
http://bit.ly/1BM2y7t



