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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord

Besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering 3-9-2022
Op 3 september jongstleden was de 
Algemene Ledenvergadering van VBN. 
Dit is de bijeenkomst waarin de voedsel-
banken hun gezamenlijk beleid bepalen. 
Omdat veel van agendapunten doorwer-
ken in de dagelijkse praktijk van alle 
voedselbanken en hun vrijwilligers, 
worden de besproken onderwerpen hier 
toegelicht. Vanzelfsprekend ontvangen 
alle voedselbanken het verslag van de 
vergadering zodra dat gereed is.

De besluiten
•  De resultaten van de landelijk voedsel-

verwerving in het eerste halfjaar van 2022 
werden besproken: het was vergelijkbaar 
met het vorige jaar in dezelfde periode, 
maar omdat er een paar incidentele 
zaken bij zaten, baart de ontwikkeling 
van het voedselaanbod ons wel zorgen.

•  Halfjaarlijks wordt een enquête onder alle 
leden gehouden waarvan de resultaten 
werden besproken. Omdat de uitkom-
sten van deze enquête van groot belang 
zijn voor onszelf, maar ook voor externen 
zoals donateurs en media besloot de 

Algemene Ledenvergadering dat het 
invullen van de enquêtes niet meer 
vrijblijvend is, maar dat alle voedselban-
ken in het vervolg gehouden zijn om 
hieraan mee te doen.

•  Bij een tweejaarlijkse analyse van de  
100 grotere goede doelen in Nederland 
komen de voedselbanken eruit als nr. 6 
op de lijst. Dat is een groot compliment 
voor alle vrijwilligers die hier dagelijks hun 
schouders onder zetten, temeer omdat 
wij het enige goede doel zijn dat uit 
100% onbetaalde vrijwilligers bestaat.

•  Er werd uitvoerig gesproken over het wel 
of niet tussentijds verhogen van onze 
toelatingscriteria. De opvattingen 
daarover waren erg verdeeld. Gezien de 
hoge inflatie en de verhoogde kosten 
van het levensonderhoud is besloten om 
zeer spoedig, namelijk op 19 september 
2022, weer een digitale Algemene 
Ledenvergadering te houden.  
Ter voorbereiding zorgt het bestuur voor 
een voorstel.

•  Er is een oproep gedaan om collectes 
van de Stichting Kinderen van de 
voedselbank, die (kunnen) leiden tot 
verwarring bij het publiek, of die lokaal 

verstorend zijn, meteen te melden bij 
VBN:  
aart.barkey.wolf@voedselbankennederland.nl  

  Ook werd afgesproken dat dit agenda-
punt opnieuw geagendeerd wordt voor 
de Algemene Ledenvergadering van  
12 november a.s.

•  De gevolgen van de gestegen energie-
kosten voor de RDC’s en voedselbanken 
werden uitgebreid besproken.  
Het bestuur zal nagaan of er RDC’s zijn 
die extra gesteund moeten worden en 
rapporteert daarover aan de leden.

•  Het Arbitragecollege VBN, dat ingescha-
keld kan worden bij interne geschillen, is 
weer volledig samengesteld door de 
(her-)benoemingen van drie deskundige 
en goed ingevoerde arbiters.

•  Het vernieuwde Voedselbank Reglement 
2022 is vastgesteld. Dit Reglement is 
naast de statuten van VBN het belang-
rijkste richtsnoer voor het handelen van 
VBN, voedselbanken en  RDC’s. Er zijn 
geen grote wijzigingen doorgevoerd, 
maar het reglement en alle bijlages zijn 
gemoderniseerd. Tot het Voedselbank 
Reglement 2022 behoort nu ook de 
Integriteitscode, waarin opgenomen is 
hoe voedselbanken, RDC’s en hun 
vrijwilligers zich tot elkaar en de klanten 
van de voedselbank moeten verhouden. 

  Neem vooral kennis van het Voedselbank 
Reglement 2022 dat is opgenomen in 
Voedingsbodem.

•  Tot slot werd afgesproken op welke 
manier later dit jaar met de leden zal 
worden gesproken over onze koers in de 
komende 3 jaar. Iedereen zal begrijpen 
dat dat tot interessante discussies zal 
leiden nu de tijden zo onrustig zijn.

  

Onlangs hadden we weer een Algemene 
Ledenvergadering. De besproken onderwer-
pen en genomen besluiten treffen jullie in 
deze MEEdeler aan. Een van de besluiten 
was dat we later dit jaar met elkaar in 
gesprek gaan over onze koers in de 
komende 3 jaar. Dan komen belangrijke 
onderwerpen aan de orde zoals: hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat we dan 
voldoende voedsel voor meer klanten krijgen 
en hoe gaan we om met de verwachting dat 
het steeds lastiger wordt om voor bepaalde 
functies vrijwilligers te vinden.
Eind oktober/begin november komt een 
conceptvoorstel aan de orde in jullie eigen 
ROP. Daarna organiseren we een 6-tal 
regionale bijeenkomsten, waar de voedsel-
banken de verschillende onderwerpen met 

elkaar gaan bespreken. Uiteindelijk komt er 
in januari volgend jaar een eindvoorstel in 
een extra Algemene Vergadering voor een 
eindbespreking en besluitvorming.

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/voedselbankreglement-2022/
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In week 42, van 17 t/m 22 oktober vindt de 
Week van de Voedselbanken weer plaats. 
Veel voedselbanken organiseren activiteiten, 
zoals een open dag. 
De afgelopen jaren is divers materiaal 
ontwikkeld om voedselbanken te helpen 
invulling te geven aan deze activiteiten. 
Zo zijn er op Voedingsbodem verschillende 
filmpjes beschikbaar van verhalen van 
mensen in armoede, met een link naar de 
voedselbank want alle geportretteerden 
hebben voedselhulp ontvangen. Ook is er 
een draaiboek beschikbaar voor het 

organiseren van een open dag. In de 
MEEdeler van november willen we een 
terugblik plaatsen op deze week. Dus heb je 
zelf een leuke invulling van deze week en wil 
je collega-vrijwilligers inspireren? Stuur dan je 
korte tekst en leuke foto’s voor 11 november 
naar meedeler@voedselbankennederland.nl 

Workshop ongedierte-
bestrijding een succes

Op 22 augustus vond de 
workshop Plaagdierbeheer-
sing & Hygiëne en Schoon-
maak voor de eerste keer 

plaats. Hiervoor waren we te gast  
bij Voedselbank Neder-Veluwe in  
Wageningen. De deelnemers aan de 
workshop waren na afloop vol lof over de 
kwaliteit van de workshop en de toepas-
baarheid bij de eigen voedselbank.

Spoorzoeken
De workshop startte met een presentatie 
waarbij het signaleren en bestrijden van 
ongedierte aan bod kwamen. Daarna was 
het tijd voor de deelnemers om in kleine 
groepen door het pand van de voedselbank 
te lopen, op zoek naar sporen van onge-
dierte (vooral muizen en ratten) en situaties 
die voor verbetering in aanmerking komen. 
Voedselbank Neder-Veluwe heeft al enkele 
jaren geen last van muizen en sporen 
daarvan werden ook nu niet gevonden. Wel 
werden een aantal plekken gesignaleerd die 
nog verbeterd kunnen worden om het risico 
op aanwezigheid van ongedierte verder te 
verkleinen. Waardevolle bevindingen dus!

Aandacht voor hygiëne
Ook de onderwerpen hygiëne en schoon-
maken en hoe dat goed kan worden 
aangepakt kwamen aan bod. Schoonmaken 
en bestrijding van ongedierte zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden, maar het belang 
van hygiëne en schoonmaken is natuurlijk 
veel breder. In groepjes bespraken de 
deelnemers hoe e.e.a. bij de eigen voedsel-
bank gaat en hoe dat kan worden verbeterd.

Meld je nu aan voor de volgende 
workshop
Wil je deze workshop ook volgen? Dat kan! 
Op 10 oktober staat de volgende gepland en 
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Omdat de workshop ook waardevol is voor 
de voedselbank waar de workshop wordt 
gegeven, is besloten om dit iedere keer bij 
een andere voedselbank te organiseren. De 
workshop van maandag 10 oktober zal 
plaatsvinden bij Voedselbank/RDC Deventer. 
Aanmelden kan via teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl

Nieuw logistieke opslag- en transportmiddelen 
Schiphorst B.V. beschikbaar 
Voedselbanken Nederland heeft een 
jarenlange samenwerking met Schiphorst 
Transport- en Opslagtechniek B.V. voor 
diverse transportmiddelen. Er is een nieuwe 
productlijst beschikbaar met voor de 
Voedselbank aangepaste prijzen. Er zijn de 
afgelopen jaren wat wijzigingen geweest in 
het assortiment, zoals bakken die geen 
standaard item meer zijn of waar weinig tot 
geen vraag naar bleek. Hierop zijn wat artike-
len aangepast en toegevoegd aan de 
productlijst.
Het actuele overzicht is te vinden op 
Voedingsbodem onder de tegel Inkoop.

Aanbod Voorraadplank
Daarnaast is een grote partij oranje tweede-

hands verrijdbare onderstellen beschikbaar 
gekomen. Deze staan reeds op onze 
Voorraadplank en kun je deze al claimen. 
Voor vragen hierover kun je terecht bij 
nelly.kuijpers@voedselbankennederland.nl

Week van de Voedselbanken 2022

KVK helpt ondernemers in 
Zwaar Weer
De Kamer van Koophandel (KVK) helpt 
ondernemers met het programma 
‘Ondernemers in Zwaar Weer’. Het is 
goed (potentiële) klanten te wijzen op de 
mogelijkheden van hulp via KVK. 

Wist je dat veel ondernemers problematische 
schulden hebben? Ruim 260.000 onderne-
mers hebben hier op dit moment mee te 
maken. Willen ondernemers een luisterend 
oor, deskundig advies en hulp bij een 
volgende stap? 
Het KVK Adviesteam staat voor ze klaar.  
Zij denken met ondernemers mee over hoe 
ze schulden aan kunnen pakken. En brengen 
ze indien nodig in contact met organisaties 
die ze verder kunnen helpen. 
Heb je vragen? Bel gratis: 0800 - 21 17
Voor meer informatie over schulden, ga naar: 
KVK.nl/schulden

Infobulletins voor  
verstrekken  
babyvoeding en  
dieetvoeding

In het Handboek Voedselveilig-
heid worden in Bijlage B een 
aantal productgroepen ge-
noemd waar specifieke regels 

voor gelden. Zo geldt bijvoorbeeld voor 
Zuigelingen- en Babyvoeding van Nutricia 
dat we die niet na de THT-datum mogen 
uitdelen, ondanks dat deze producten lang 
houdbaar zijn.

Ook voor dieetproducten geldt dat er 
beperkingen zijn voor wat wel en wat niet 
kan worden uitgedeeld aan onze klanten.
Op de Voedingsbodem staan infobulletins 
waarin meer informatie wordt gegeven over 
deze (en vele andere) onderwerpen:
• Infobulletin Zuigelingen- en Babyvoeding
•  Infobulletin producten die NIET door 

voedselbanken worden verstrekt

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-mei-2021-zuigelingen-en-babyvoeding/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-mei-2021-producten-die-niet-door-voedselbanken-worden-verstrekt/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/schiphorst-opslag-en-transport-middelen-09-2022/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/aa-videos-week-van-de-voedselbanken-2021/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/draaiboek-open-dag-voedselbanken/
www.KVK.nl/schulden
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Groente & Fruitbrigade is de 
op een na grootste leveran-
cier van Voedselbanken 
Nederland. De stichting heeft 

als missie om iedere voedselbankklant 
elke week te voorzien van verse groente 
& fruit. In deze MEEdeler delen we het 
bereiken van een bijzondere mijlpaal. 

Afgelopen maand bereikten we de mijlpaal 

van 5 miljoen kilo groente en fruit, gered van 
verspilling en gedoneerd aan voedselban-
ken. Sinds de start in 2018 in Poeldijk is 
Groente & Fruitbrigade hard gegroeid. Met 
een volumetoename van bijna 30% in 2021 
en het openen van locaties in Venlo en 
IJsselmuiden, zetten we een bijzonder 
resultaat neer. Wij zijn blij met de 5-miljoen-
kilo-mijlpaal, dankzij onze leveranciers, 
tomeloze inzet van vrijwilligers en de prettige 

relatie met voedselbanken, waardoor we 
samen meer groente en fruit aan voedsel-
bankklanten kunnen bieden.  

Heb je vragen of opmerkingen, mail ons 
gerust, wij beantwoorden ze graag 
communicatie@groentefruitbrigade.nl

Groente & Fruitbrigade bereikt mijlpaal 5 miljoen kilo

Gratis poster beschikbaar ‘Mondzorg tot 
18 jaar gratis!’
Tandheelkundige hulp van kinderen tot 
18 jaar zit in het basispakket en brengt 
geen extra kosten met zich mee!  
Een belangrijke boodschap die nog 
vaker moet worden verkondigd om alle 
kinderen de juiste (mond)zorg te kunnen 
bieden. Jij kunt helpen onze boodschap 
bij bezoekers van jullie uitgiftepunt 
onder de aandacht te brengen!

Het Ivoren Kruis, de vereniging voor 
preventie in de mondzorg, heeft een 
voorlichtingsposter ontwikkeld ‘Mondzorg 
tot 18 jaar gratis!’. Deze poster is in twee 
formaten verkrijgbaar. Een grote poster die 
geschikt is om op te hangen bij de uitgifte-
punten van de voedselbanken. En een kleine 
variant, A5-formaat, die als flyer kan worden 
gebruikt bij de pakketten die worden 
verstrekt.
De posters kunnen kosteloos worden 
opgevraagd via de webshop: 
webshop.ivorenkruis.nl 

Vacature bestuurslid 
Communicatie
We hebben een vacature voor Bestuurslid 
Communicatie. In deze functie ben je in de 
unieke positie dat je verantwoordelijk en 
bepalend bent voor alle communicatie van 
de Voedselbanken Nederland. Ben of ken je 
iemand die mogelijk interesse heeft? Kijk dan 
snel op Werkenbijvoedselbanken.nl voor 
meer informatie.

Voedselbanken op tv
In het SBS-programma ‘De Helden van Nu’ 
worden mensen en organisaties in het 
zonnetje gezet. Onlangs waren de presenta-
toren Kevin Brouwer en Nance Coolen op 
bezoek bij de voedselbanken. 
Benieuwd naar het resultaat? Op zondag  
16 oktober rond 16.00 uur wordt de 

aflevering over de voedselbanken uitgezon-
den op SBS6. Kijken dus!

Herhalingen van het programma staan 
gepland op zaterdag 22 oktober rond 10.00 
uur bij SBS6 en om ongeveer 16.00 uur bij 
SBS9.

www.webshop.ivorenkruis.nl
https://www.werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/bestuurslid-communicatie-voedselbanken-nederland-246348
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Vakbeurs Foodspecialiteiten
Op maandag 26 en dinsdag 27 september 
(van 13-22 uur) wordt in de Expo Houten de 
Vakbeurs Foodspecialiteiten gehouden. Er 
worden meer dan 5.000 bezoekers verwacht 
voor de 250 standhouders. De bezoekers 
zijn voor >50% eigenaren en bedrijfsleiders 
uit de levensmiddelenspeciaalzaken. 
Voedselbanken Nederland heeft gratis een 
kleine stand (Nr. 296) gekregen.

Wij willen hier de Voedselbanken presenteren 
als een grote logistieke, charitatieve organi-
satie, waarbij we als belangrijkste doelstelling 

hebben bezoekers bewust te maken welke 
bijdrage zij - vroeger of later - kunnen leveren 
met hun kennis en ervaring, maar natuurlijk 
ook met voedseldonaties. Gezien het 
MKB-karakter van deze beurs zullen we 
vooral contact met standhouders en 
bezoekers leggen ten behoeve van onze 
lokale voedselbanken. 

Op de website vind je de lijst van standhou-
ders. Je kunt deze vakbeurs gratis bezoeken 
door in te schrijven via www.vakcentrum.nl/
vakbeurs-foodspecialiteiten/bezoeken 

Welkoms- 
programma  
voor nieuwe  
bestuurders
Op zaterdag 19 november vindt een 
themabijeenkomst plaats vanuit het 
‘Welkomprogramma voor nieuwe 
bestuurders’. Dit programma is gestart 
in april van dit jaar. Voor een paar geïnte-
resseerden is nog een plekje over. 

Voor nieuwe bestuurders van lokale voedsel-
banken is het belangrijk om zich welkom 
voelen bij de Voedselbank met aandacht 
voor het inwerken. Daarvoor is er, naast 
lokale inwerkactiviteiten, een welkom- 
programma opgezet. Vanaf april zijn een 
aantal nieuwe bestuurders in het land 
hiermee gestart. 

Op zaterdag 19 november staat de thema-
bijeenkomst over integriteit en fondswerving 
gepland. Landelijke bestuurders van VBN 
geven korte presentaties en vervolgens gaan 
we met elkaar in gesprek over dillema’s en 
concrete vraagstukken uit de praktijk van de 
deelnemers. De themabijeenkomst duurt een 
halve dag. 

Hoe kan ik aanmelden?
We hebben nog een paar plekjes over voor 
andere (nieuwe) bestuurders. Ben je geïnte-
resseerd, neem dan snel contact op met 
Marjan Tabak en Marie-Thérèse Rooijackers 
via leren@voedselbankennederland.nl

Thuis bij Team Training & Opleiding 
Team Training & Opleiding VBN is volop 
in beweging. Naast dat we een nieuwe 
coördinator hebben en we van een paar 
teamleden afscheid hebben genomen, 
groeit ons team ook. Dat groeien doen 
we op meerdere manieren. 

Ten eerste zijn we heel blij te kunnen melden 
dat ons team maar liefst 4 nieuwe enthousi-
aste en deskundige teamleden telt!  
Daarnaast merkten we als team dat we aan 
het zoeken waren naar onze identiteit. De 
vraag die we ons hierbij gesteld hebben is: 
hoe kunnen wij als team de VBN-organisatie 
het beste ondersteunen? Hiermee zijn we als 
team aan de slag gegaan en met gepaste 

trots presenteren we jullie het huis van team 
T&O.  

Waarom een huis?  
We waren op zoek naar een manier om met 
elkaar inzichtelijk te maken wie we zijn, wat 
ons drijft, wat we belangrijk vinden en hoe wij 
waarde willen en kunnen toevoegen aan de 
VBN-organisatie. Een plek creëren waar wij 
ons thuis voelen, vandaar het huis. In ieder 
huis is een kapstok aanwezig, zo ook in ons 
huis. De waarden die in/bij het huis staan is 
onze kapstok. Alle projecten die we oppak-
ken passen binnen deze waarden en krijgen 
dus een plekje aan onze kapstok. 

Ons huis in beeld en woord
Als team zijn we betrokken en zorgend en gaan 
we pragmatisch te werk. Alles wat we doen, 
doen we om VBN optimaal haar rol te laten 
vervullen. Dit doen we door het inzetten van 
onze opleidingskundige expertise. We starten 
vanuit een behoefte en geven hieraan betekenis 
in partnerschap met onze VBN-collega’s. 

En nu? 
Naast dat we bezig zijn met de lopende 
projecten zijn we inmiddels begonnen om bij 
de verschillende expertteams op bezoek te 
gaan. Tijdens dit bezoek presenteren we ons 
huis en kijken we, naast (nader) kennisma-
ken, hoe we van en met elkaar kunnen leren 
en of er al een concrete behoefte ligt die 
verder onderzocht kan worden. 

Vragen of suggesties?
Heb je een vraag of wil je iets met ons delen 
dan kan dat uiteraard. We kijken uit naar je 
bericht in onze digitale brievenbus: 
leren@voedselbankennederland.nl

https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/bezoeken
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Kalender
Algemene ledenvergadering 17 september, 12 november 
Plaagdierbeheersing & Hygiëne en  
Schoonmaak 10 oktober
Uitzending SBS6 De Helden van NU 16 oktober
Week van de Voedselbanken 17 t/m 23 oktober
Themabijeenkomst Welkomprogramma  
nieuwe bestuurders 19 november

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Stadsakkers Veenendaal levert wekelijks verse groente
De Stadsakkers Veenendaal levert wekelijks 
verse groenten aan de voedselbanken van 
Ede en Veenendaal. Met zo’n 60 vrijwilligers 
wordt op de Stadsakkers, een perceel van 
1,5 hectare, een grote diversiteit aan 
groenten op biologische wijze verbouwd. 
Daarnaast worden er ook aardappelen en 
kruiden verbouwd. In het hoogseizoen loopt 
het aantal vrijwilligers op door het extra 
veldwerk dat dan nodig is. De vrijwilligers 
oogsten op donderdagmorgen vroeg de 
groenten. Deze kunnen aan het einde van de 
ochtend worden opgehaald en worden op 
vrijdag uitgegeven. Verser kan bijna niet!

Het is een fantastische aanvulling op de 
groenten, aardappelen en kruiden, die 
worden verkregen via andere kanalen.

Nieuwe aanhanger en 70 kilo shampoo en wasmiddel
Evenals vorig jaar mocht Voedselbank 
Montferland een mooie donatie ontvangen 
van Idex Optical Technologies, via de 
speciale Idex Foundation. 
Beide organisaties zijn gevestigd in Didam, 
dat schept een band. Met deze bijdrage 
heeft de voedselbank een prachtige ruime 
en functionele aanhangwagen aangeschaft. 

De doelstellingen van de Idex Foundation 

passen bij de voedselbank. Denk hierbij aan 
‘betrokkenheid bij de gemeenschap’ en 
‘gelijkheid en kansen’. 

Daarnaast ontving Voedselbank Montferland 
maar liefst 70 kilo aan persoonlijke verzor-
gingsproducten en schoonmaakartikelen, 
ingezameld door de medewerkers van Idex 
Optical Technologies. Vooraf is met de 
voedselbank overlegd om te inventariseren 

Ook gemeentelijke voedselraden en 
voedsel-agenda’s hebben steeds meer 
aandacht voor inclusief gezond voedsel. De 
initiatieven kennen elkaar vaak niet en vinden 
allemaal zelf het wiel uit. In deze bijeenkomst 
verkennen we de verschillende concepten, 

delen we kennis en inspiratie en geven we 
een gezicht aan de beweging, die samen 
bouwt aan een gezonde, inclusieve voed-
selomgeving.
Voor lokale initiatieven, zorgboeren, ge-
meentes, voedselraden en voedselbanken.

Er is een groeiend aantal lokale initiatieven dat voedsel 
verzorgt voor mensen in armoede. Van voedseltuinen bij 

zorgboerderijen, vrijwilligers die samen een voedseltuin runnen, tot 
een SRV wagen die mensen in kwetsbare wijken voorziet van goedkope 

‘kromme’ groentes. 

Interesse?
Datum: Vrijdag 7 oktober 10.00-12.30 uur 
Zonneoord, Ede, met aansluitend een gratis 
lunchpakket. 
Deelname is gratis, geef je dan nu op  
via het webformulier.

aan welke producten grote behoefte is. 
Het leverde een grote glimlach op bij alle 
betrokkenen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem7DJrYP0Fr_7U09t9CpQPDwCrVJUtXcHkV8bp_aJJdbLKhg/viewform
www.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
https://www.linkedin.com/company/voedselbanken-nederland/



