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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord  

Goed nieuws! Deze maand zijn de  
leveringen gestart van de goederen die door 
Stichting Voedselvangnet zijn gekocht voor 
een waarde van circa 2 miljoen euro.  
Dit betreft blikverpakking van appelmoes, 
sperziebonen, wortelen, bruine bonen, 
tomatensaus en tonijn. Daarnaast wordt er 
ook sojaolie geleverd. De leveringen vinden 
maandelijks plaats bij de RDC’s, die dit 
doorleveren aan de voedselbanken. 
Inmiddels heeft de minister besloten dat ook 
de overgebleven 2 miljoen euro mag worden 
gebruikt voor de aankoop van voedsel. We 
zijn in overleg met Stichting Voedselvangnet 
over hoe we de leveringen kunnen uitbrei-
den in volume en assortiment.

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Appelpluk groot succes
Groente & Fruitbrigade is de op een na 
grootste leverancier van Voedselbanken 
Nederland. De stichting heeft als missie 
om iedere voedselbankklant elke week 
te voorzien van verse groente & fruit.  
In deze Meedeler berichten we over de 
appelpluk.

Fantastische teamprestatie van meer 
dan 300 vrijwilligers
Aan de eerdere oproep om te helpen in de 
boomgaarden rondom Dronten, in Flevoland 
en Utrecht werd massaal gehoor gegeven. 
In een heel kort tijdsbestek werden samen-
werkingen opgezet met de Lelystadse, 

Utrechtse en Harderwijkse Uitdaging om 
genoeg vrijwilligers te werven om de 
boomgaarden leeg te plukken. Een aantal 
bedrijven hielp mee met hun personeel en 
samen met RDC’s en voedselbanken is de 
logistiek richting voedselbankklanten 
opgezet. 

Kortom een fantastische teamprestatie van 
meer dan 300 vrijwilligers! Het eindresultaat 
weten we in november in de Meedeler te 
melden. 

Op de website van Groente & Fruitbrigade 
kun je ondertussen terugluisteren naar het 
radio-interview met voorzitter Willem en 
terugkijken naar Eigen Huis en Tuin TV 
opnames van onze locatie in Venlo met 
bestuurslid Mary en Voedselbankbestuurslid 
Petra.

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

https://www.groentefruitbrigade.nl/nieuws/interview-op-regionale-radiozenders/
https://www.groentefruitbrigade.nl/nieuws/gfb-op-nationale-tv/
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Iedere voedselbank moet in het bezit zijn van  
een geldig voedselveiligheidscertificaat (Groen 
certificaat). Deze certificaten zijn 1 jaar geldig.  
Daarom vindt jaarlijks een inspectie plaats door 

Houwers Groep of Sensz.

Indienen verbeterplan
De voedselbank ontvangt na de inspectie een rapport, waarin 
mogelijk een aantal verbeterpunten worden genoemd. Binnen de 
door het inspectiebedrijf aangegeven termijn van 4 of 6 weken, moet 
de voedselbank een verbeterplan inleveren.
•  Bij Sensz via de mail, met kopie naar  

teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl 
•  Bij Houwers Groep via hun website  

Hierbij moet duidelijk worden aangegeven hoe de verbeterpunten 
worden opgepakt. Deze procedure geldt voor alle inspectie-resulta-
ten (groen, oranje, rood) – behalve natuurlijk als een score van 10 
(Sensz) of 100 (Houwers Groep) behaald is.
Bij een groen inspectieresultaat wordt het Groencertificaat na 
beoordeling van het verbeterplan door de inspecteur naar de 
voedselbank gestuurd. Bij een oranje of rood resultaat volgt, na 
inlevering van het verbeterplan, een herinspectie (op kosten van de 
betreffende voedselbank). Is deze herinspectie voldoende, dan volgt 
ook het groencertificaat).

Te late inzending verbeterplannen
Gebleken is dat voedselbanken niet altijd binnen de gestelde termijn 
een verbeterplan naar het inspectiebedrijf sturen. Het gevolg is dat 
de betreffende voedselbanken geen nieuw Groen certificaat krijgen. 
Op dit moment hebben 13 van onze voedselbanken geen geldig 
Groen certificaat omdat het verbeterplan niet is ingestuurd. Dit is niet 
alleen van belang voor de betreffende voedselbanken, maar ook voor 
onze totale organisatie omdat de NVWA ons als formulebedrijf 
beschouwt. Let er dus op om altijd een verbeterplan in te sturen! 
Alleen als er geen enkele tekortkoming is vastgesteld, is dit niet nodig 
en krijg je het nieuwe Groen certificaat automatisch toegestuurd.

Het doel van kwartaal- 
rapporten voedselveiligheid

Aan het begin van ieder nieuw kwartaal maken de 
voedselbanken een rapport waarin wordt aangege-
ven wat er in het voorafgaande kwartaal is gebeurd 
m.b.t. opvallende zaken op het gebied van de 

voedselveiligheid. De adviseurs merken in hun contacten met 
de voedselbanken dat vaak wordt gedacht dat het invullen en 
opsturen van deze kwartaalrapporten een administratieve 
verplichting is vanuit het VB-Servicecentrum in Houten. Dit is 
een misvatting. 

Hulpmiddel bij kwaliteit en voedselveiligheid
De kwartaalrapporten zijn vooral een hulpmiddel voor de lokale 
voedselbanken bij de continue verbetercyclus die onderdeel is van 
het proces om kwaliteit en voedselveiligheid te garanderen. In de 
kwartaalrapporten kan worden vermeld wat er niet goed is gegaan, 
wat de actie is geweest en of er sprake is van een corrigerende 
maatregel (systematische verbetering).
Een voorbeeld:
•  Probleem: De vriezer is thermisch uitgevallen en de temperatuur 

van de producten is opgelopen tot -9 C.

•  Actie: De vriezer wordt weer aangezet. Omdat de producten in 
de vriezer nog hard bevroren zijn en er geen drip (vochtafschei-
ding) te zien is, is er geen voedselveiligheidsrisico. Daarom 
worden de producten niet vernietigd, maar weer verder afgekoeld 
tot -18C. Stel jezelf vervolgens de vraag, hoe het kwam dat de 
vriezer is uitgevallen en of dat vaker kan gebeuren. Welke 
corrigerende maatregelen kan je redelijkerwijs nemen om de kans 
dat de vriezer vaker uitvalt te verkleinen?

•  Corrigerende maatregel: door het warme weer heeft de vriezer 
veel uren moeten draaien en was er veel afzetting van ijs op de 
koellichamen. Neem in het schoonmaakplan op dat de koellicha-
men en de condensor wekelijks worden gecontroleerd en zo 
nodig schoongemaakt.

De kwartaalrapporten worden ook naar Houten gestuurd; het 
secretariaat stuurt deze vervolgens door naar de betreffende adviseur 
zodat die er ook kennis van kan nemen en zo nodig kan reageren en 
adviseren naar de voedselbank.

Template kwartaalrapportage beschikbaar
Er zijn nog enkele voedselbanken die de kwartaalrapportage 
helemaal niet invullen. Wij willen deze voedselbanken graag oproe-
pen ook de kwartaalrapportage te gaan invullen. De template voor de 
kwartaalrapportage is te vinden op onze Voedingsbodem (Infobulletin 
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid, december 2019).

Heeft u een geldig Groencertificaat?

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-december-2019-kwartaalrapportage-borging-voedselveiligheid/
https://www.houwersgroep.nl
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De regionaal adviseur  
Voedselveiligheid in de regio 
Zuid-Holland/Utrecht heeft laten 
weten om persoonlijke redenen 

te moeten stoppen met het adviseurschap. 
We zoeken dus een nieuwe 
adviseur voor ongeveer 30 
voedselbanken in deze 
regio.
Belangrijk is dat je ervaring 
hebt bij een voedselbank, 
bij voorkeur als coördinator 
of bestuurslid. We helpen je 
graag om de kennis over 
voedselveiligheid bij te 
spijkeren. De ervaring leert 

dat deze functie ook goed te combineren is 
met een lokale voedselbankfunctie. De 
volledige functieomschrijving vind je op 
www.werkenbijvoedselbanken.nl

Gezocht: Adviseur Voedselveiligheid  
Zuid-Holland/Utrecht

Wijziging inkoopovereenkomst Jungheinrich
Er is in 2016 een inkoopovereenkomst 
opgesteld tussen Jungheinrich en 
Voedselbanken Nederland. De vastge-
stelde prijzen uit 2016 betreffen artike-
len die door Jungheinrich Nederland 
verkocht worden vanuit de webshop 
www.profishop.nl. Door de huidige 
omstandigheden in de markt is het voor 
hen niet meer mogelijk om prijsafspra-
ken over een langere periode met ons  
te maken.

Ze willen voor 2022 geen nieuwe prijzen 
vastleggen in een inkoopovereenkomst met 
VBN omdat zij in hun webshop reeds de 
scherpste prijzen tonen. Deze prijzen 
ondervinden door het jaar heen wijzigingen 

en zij kunnen helaas geen prijzen vastzetten 
voor een vooraf besproken periode.
  
Kortingsafspraak vervalt
De 5% korting op niet-Jungheinrich artike-
len, zoals vermeld in de inkoopovereen-

komst, kan ook niet worden vastgezet, 
omdat ze reeds de scherpst mogelijke 
prijzen op hun website hanteren.  
Jungheinrich raadt ons aan om bij interesse 
in een artikel/truck contact met ze op te 
nemen om een prijsaanvraag te doen.  
Ze zullen de Voedselbank/(R)DC op dat 
moment de scherpst mogelijke prijs geven. 

Vragen of prijsinformatie?
Kortom, voor de scherpste prijs kan de 
Voedselbank/(R)DC altijd de webshop  
www.profishop.nl  bezoeken of contact 
opnemen met de medewerkers van 
Jungheinrich via 0172-446789 of via het 
e-mailadres profishop@jungheinrich.nl 

Succesvolle Back to School actie  
met Albert Heijn
Ook dit jaar heeft Albert Heijn de actie 
Back to School georganiseerd met als 
thema “Op een lege maag kun je niet 
leren”.

Veel voedselbanken en AH-filialen hebben, 
ondanks problemen met beschikbaarheid 
van vrijwilligers en producten (o.a. door het 
Oekraïne conflict) een succesvolle ‘oogst’ 
opgehaald. Weliswaar wisselde het resultaat 
behoorlijk per regio of voedselbank maar wij, 
én Albert Heijn, zijn zeker tevreden. 
De ontvangen reacties van diverse voedsel-
banken en RDC’s zijn inmiddels met Albert 
Heijn gedeeld en worden gebruikt om 
volgend jaar een nóg succesvollere  
campagne te doen. 
 
Mochten jullie nog verbetersuggesties 
hebben dan kan je die (uitsluitend) mailen 

naar rene.nederpelt@voedselbankennederland.nl  
Deze suggesties worden zoveel mogelijk 
verwerkt in de plannen voor volgend jaar. 

Wil je energie- 
besparende  
maatregelen  
realiseren? 
Denk dan eens 
aan het coöpera-
tief dividend van 
de Rabobank! 
Zoals wellicht 
bekend heeft de 
Rabobank elk jaar 
een mooi bedrag 
beschikbaar voor 
het stimuleren van 
lokale initiatieven vanuit  
haar coöperatief dividend.

Deze gelden, maar ook haar kennis en 
netwerk, zet zij heel graag in om de verduur-
zaming van de samenleving te ondersteunen 
en waar mogelijk te versnellen. Ben jij bezig 
met energiebesparende maatregelen bij jouw 
voedselbank? Dan kan jouw lokale Rabo-
bank je verder helpen. Het is aan de lokale 
leden van de Rabobank om een toezegging 
te doen aan een lokaal initiatief. Ook kunnen 
de voorwaarden lokaal wat uiteenlopen. 
Het is hierdoor lastig om voorbeelden te 
noemen, maar neem vooral contact op om 
elkaar goed te vinden en te helpen. 

Vragen?
Mocht je zoekende zijn naar het juiste 
contact bij de Rabobank voor jouw voedsel-
bank, dan helpt Birgit Plantema je graag 
verder. Je kunt haar bereiken op telefoon-
nummer 06-10178624 of per mail via  
birgit.plantema@rabobank.nl.

www.profishop.nl
www.profishop.nl
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Wat merken we van het nieuwe  
belastingplan?
Op dinsdag 20 september 2022 heeft het 
kabinet het belastingplan gepresenteerd 
voor 2023 en verder. PwC heeft op  
een rijtje gezet wat de belangrijkste 
wijzigingen zijn voor VBN, de lokale 
Voedselbanken en onze donateurs.

De volgende wijzigingen kunnen gevolgen 
hebben voor VBN, voor de individuele 
Voedselbanken en/of voor onze donateurs.
•  Er komt een maximumbedrag voor 

de aftrekbaarheid van periodieke 
giften.

  Op dit moment zijn periodieke giften 
(giften die jaarlijks gedurende minimaal  
5 jaar worden gedaan) geheel aftrekbaar 
in de inkomstenbelasting. Het kabinet wil 
deze aftrek voor periodieke giften aan 
ANBI’s maximeren tot 250.000 euro. 
Deze grens geldt per kalenderjaar en per 
belastingplichtige en de eventuele fiscale 
partner samen. Uitgezonderd zijn de 
verplichtingen tot periodieke giften die al 
uiterlijk op 4 oktober 2022, 16:00 uur 
waren aangegaan. Deze uitzondering is 
aan specifieke voorwaarden gebonden.

•  De vrijstelling van bpm voor  
bestelauto’s wordt afgeschaft. 

  Momenteel geldt een ondernemingsvrij-
stelling bpm voor bestelauto’s.  
Het kabinet heeft voorgesteld om deze 
vrijstelling per 1 januari 2025 af te 
schaffen. Vanaf dat moment wordt de 
grondslag voor bpm berekend op grond 
van de CO2- uitstoot. Daarnaast wordt 
het tarief van de motorrijtuigenbelasting 
in 2025 verhoogd met 10,1% en in 2026 
met 6,96%.

•  De onbelaste vergoeding voor 
reiskosten wordt verhoogd. 

  De onbelaste vergoeding voor reiskosten 
bedraagt op dit moment nog 19 cent per 
kilometer. In 2023 wordt dit verhoogd 
naar 21 en in 2024 naar 22 cent. Als een 
vrijwilliger afziet van een reiskostenver-
goeding, mag de vrijwilliger dit bedrag als 
gift aan een ANBI als gift in aftrek 
brengen op zijn inkomen. Ook als er 
geen regeling is voor een reiskostenver-
goeding, kun je deze kosten als gift in 
aftrek brengen in de inkomstenbelasting.

•  De btw-tariefsverlaging op energie 
loopt af. 

  Het kabinet heeft eerder tijdelijk het 
btw-tarief op energie verlaagd van 21% 
naar 9% om de hoge energiekosten te 
compenseren. Deze maatregel loopt af 
op 31 december 2022 en wordt niet 
verlengd. Dat betekent dat per 1 januari 
2023 het btw-tarief van 21% weer zal 

gelden op de levering van energie.
•  Een verhoging van de belastingver-

mindering op energiebelasting.
  De overheid heft energiebelasting om 

verduurzaming te stimuleren. Om de 
huidige energieprijzen te compenseren 
wordt een belastingvermindering 
verleend op de energiebelasting. Deze 
vermindering wordt per 1 januari 2023 
verhoogd naar 777,66 euro per elektrici-
teitsaansluiting.

•  Een verlaging van de eerste schijf 
energiebelasting voor aardgas en 
elektriciteit.  
Energiebelasting wordt geheven door 
middel van verschillende schijven.  
Op Prinsjesdag is voorgesteld dat per 
2023 over de eerste schijf een tegemoet-
koming wordt verleend voor verbruikers 
door middel van lagere tarieven. Het lijkt 
er echter sterk op dat de overheid een 
prijsplafond voor energie gaat instellen, 
zie hierna. NB Op het moment dat het 
prijsplafond wordt doorgezet, gaat de 
verlaging van de eerste schijf op energie-
belasting niet door en is deze maatregel 
dus in principe niet meer relevant.

•  Met ingang van 1 januari 2023 gaat 
waarschijnlijk een prijsplafond 
gelden voor de energierekening. 

  Het plafond houdt in dat een maximale 
prijs van 1,45 euro per m3 gaat gelden 
tot een jaarlijks verbruik van 1200m3. 
Voor elektriciteit gaat het om een 
maximaal jaarlijks verbruik van 2900 kWh 

stroom en 0,40 euro per kWh.  
De maximumtarieven betreffen de 
variabele leveringstarieven per m3 en 
kWh (inclusief energiebelasting en btw). 
Deze regeling geldt niet alleen voor 
particulieren, maar ook voor kleinverbrui-
kers, zoals verenigingen en kleine 
maatschappelijke organisaties.  
NB Als deze regeling doorgaat, gaat de 
verlaging van de hiervoor behandelde 
energiebelasting niet door.

•   Korting energierekening kleingebrui-
kers.

  In goed overleg met de energieleveran-
ciers is overeengekomen om een tijdelijke 
regeling in te stellen in de maanden 
november en december van 2022. 
Kleinverbruikers ontvangen in deze 
maanden via de energieleveranciers een 
tegemoetkoming van gemiddeld 190 
euro per aansluiting als korting op de 
energierekening.

Vragen?
De verwachting is dat de overheid vanwege 
de parlementaire behandeling van deze 
maatregelen in de komende weken nadere 
stukken zal publiceren. 
Mochten er vragen zijn of mocht het 
gewenst zijn de gevolgen van bovenstaande 
maatregelen in een specifiek geval te 
bespreken, stuur dan een e-mail naar  
ineke.jenniskens@voedselbankennederland.nl. 
Dan zullen de vragen aan PwC worden 
voorgelegd.
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D.E.-waardepunten actie
Ook dit jaar wordt de D.E.-inzamelings- 
actie weer gehouden. Lustrumjaar 2021 
scoorde goed: maar liefst 92 miljoen 
Douwe Egberts waardepunten werden 
ingezameld.

Douwe Egberts verhoogt ieder jaar de 
opbrengst met 20% waardoor er in 2021 in 
totaal 188.000 pakken koffie aan de 
voedselbank werden uitgereikt. Tot en met 
september zijn er al 1.295.448 punten 
gespaard. Maar we gaan natuurlijk nog even 
door! 
We zijn heel benieuwd wat 2022 gaat 

brengen, de inmiddels 11e editie van deze 
actie!  

Meedoen aan de D.E.-actie?
Doe je als voedselbank mee met deze actie 
die standaard in december gehouden 
wordt? Je ontvangt dan het draaiboek 2022 
en we houden je op de hoogte van de 
voortgang van deze actie. 
Meld je aan door een e-mail te sturen aan: 
DE-actie@voedselbankennederland.nl.  
Vermeld hierbij duidelijk namens welke 
voedselbank je meedoet. Binnen een paar 
dagen krijg je een reactie.    

Tevredenheidsonderzoek Voedingsbodem:  
laat je mening horen!
Als je na 1 oktober hebt ingelogd op 
Voedingsbodem heb je het al gemerkt: 
we vragen een paar minuten van je tijd 
om aan ons te laten weten wat je van 
Voedingsbodem vindt.

Het gaat om het invullen van tien vragen. We 
hebben het zo kort mogelijk gehouden, in de 
hoop dat velen even de moeite nemen de 
vragen te beantwoorden. En als het niet 
meteen schikt, dan krijg je nog twee keer de 
gelegenheid. De eerste reacties hebben we 
al binnen!

Aansluiten op jullie wensen
Het is een jaar geleden dat Voedingsbodem 
ingrijpend is veranderd. We willen graag 
zoveel mogelijk van toegevoegde waarde zijn 
en blijven. Daarvoor hebben we de mening 
van de gebruikers nodig, zodat de inhoud 
goed aansluit op jullie wensen. 
Aan het einde vragen we of we je eventueel 
mogen bellen voor een aantal verdiepende 

vragen. Dat biedt de gelegenheid om van 
gedachten te wisselen, door te vragen en 
verbetersuggesties te toetsen. De vragenlijst 
blijft actief tot 1 januari 2023. We gaan 
uiteraard met de uitkomsten aan de slag en 
houden je op de hoogte via de MEEdeler. 
Vragen over het onderzoek? Mail naar 
voedingsbodem@voedselbankennederland.nl. 

Koken met Paul 
We ontvingen een mooi bericht van 
Paul, klant bij Voedselbank Hengelo. 
Paul en zijn gezin, bestaande uit 5, 
maken al enige tijd gebruik van de 
voedselbank. Koken met de ingrediën-
ten van de voedselbank vraagt om enige 
creativiteit en weggooien is natuurlijk 
ontzettend zonde. Met een goede dosis 
creativiteit heeft Paul allerlei manieren 
gevonden om hier duurzaam en efficiënt 
mee om te gaan. Dit wilde hij graag met 
ons delen!

Paul zegt: “In het begin was het erg lastig 
om te koken met wat je gegeven wordt en ik 
begon veel te bewaren.” Nu maakt Paul zijn 
eigen basis voor pastasauzen door het 
inmaken van tomaten die hij overheeft.  
Jus en anders sauzen maakt Paul ook zelf 
net als bouillon en fond die hij makkelijk kan 
invriezen en op een later moment kan 
gebruiken.  

Blog met recepten 
Paul is een blog begonnen waar hij zijn 
ideeën en recepten deelt met anderen.  
Op zijn blog staan al recepten te vinden voor 
paneermeel, tafelzuur, pasata, bolognese-
saus en honing gemaakt van paardenbloe-
men. Niet alleen denkt Paul aan low budget 
manieren om voedsel te verwerken maar ook 
aan technieken en bereidingswijzen. Zo heeft 
hij een zelfgebouwde steenoven die €6,00 
heeft gekost en maakt hij gebruik van een 
hooikist die hij voor €10,00 bij de kringloop 
heeft gevonden.  

Nieuwe recepten 
Nieuwsgierig geworden? Volg dan de blog 
van Paul. Regelmatig zullen hier zijn nieuwe 
recepten en ontdekkingen te lezen zijn: 
https://kokenmetpaul.blogspot.com 
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Algemene ledenvergadering 12 november 
Themabijeenkomst Welkomprogramma  
nieuwe bestuurders 19 november
Inspiratiesessie Voedselwerving 23 november

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Stadskanaal en Westerwolde krijgen een nieuwe voedselbank 
Een projectteam van VBN onder leiding van 
relatiebeheerder VBN Ulfert Molenhuis, heeft 
in een periode van vijf weken een nieuwe 
voedselbank opgericht onder de naam 
Voedselbank Stadswolde, in de gemeenten 
Stadskanaal en Westerwolde. Dat is een 
gebied van maar liefst 400 km2. 
Dit is mogelijk gemaakt dankzij de hulp van 
VBN, de voedselbanken in de regio 

Groningen en twee in Drenthe. We hebben 
tijdelijk onderdak gevonden bij de Voedsel-
bank Veendam e.o. om daar goederen op te 
slaan en de pakketten klaar te maken. 
Samen met de beide gemeentebesturen zijn 
we op zoek naar een geschikt onderkomen. 
In de 1e week van oktober 2022 zijn de 
eerste pakketten al uitgereikt. 

Slachten jullie ook kippen?

Voedselbanken ontvangen regelmatig 
bijzondere verzoeken en vreemde vragen. Zo 
kreeg de nieuwste voedselbank van Neder-
land, Stadswolde, wel een heel bijzonder 
aanbod.
Een mevrouw belt op: “ik heb kippen die een 
flink gewicht hebben. Nu dacht ik bij mezelf 
dat de voedselbank moeite heeft om aan 
eten te komen omdat de armoede zo 

toeneemt. Slachten jullie ook kippen?”, ging 
de vrouw verder. Onze telefoniste Nel had al 
veel meegemaakt, maar zo’n aanbod had ze 
nog nooit gehad. Nel wees het aanbod 
vriendelijk af omdat de voedselbank geen 
slachtvergunning heeft. Mevrouw reageerde 
nogal teleurgesteld en zei: “Nou dan laat ik 
ze maar in het bos los en zijn ze voor de 
vossen”.

Inspiratie voor 
voedselwerving
Op 23 november organiseren we de 
derde editie van onze ‘inspiratiesessie 
voor voedselwerving’. Wij nodigen alle 
voedselwervers van de voedselbanken 
van harte uit om hieraan deel te nemen.

Dit evenement is bedoeld om ideeën met 
elkaar uit te wisselen over het lokaal werven 
van voedsel voor de lokale voedselbanken. 
Ook zullen er mooie ervaringen met elkaar 
gedeeld worden. Een goede kans voor het 
uitbreiden van uw netwerk en van elkaar te 
leren.

Het programma
De cursus vindt plaats op 23 november van 
13.30 tot 16.00 uur.
Locatie: Servicecentrum Voedselbanken 
Nederland in Houten. 
We starten met een kennismaking, gevolgd 
door een inleiding over voedselwerving. 
Wat is de werkwijze? Aan welke eisen en 
afspraken moeten we ons houden? 
En we delen succesverhalen vanuit vorige 
inspiratiesessies. Er is voldoende ruimte voor 
het stellen van vragen, delen van ervaringen 
en discussie voeren. 

Meld je nu aan
Wil je deelnemen aan de inspiratiesessie? 
Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen 
naar: 
voedselverwerving@voedselbankennederland.nl. 
Vermeld hierbij duidelijk de naam van de 
voedselbank en je telefoonnummer. 
Er is plek voor 10 tot 12 deelnemers, 
dus wacht niet te lang!

www.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
https://www.linkedin.com/company/voedselbanken-nederland/



