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1. Woord van de voorzitter.
Het jaarverslag 2017 is gereed en wordt ter lezing aangeboden. Ook in 2017 heeft Voedselbank
Kromme Rijn goed gefunctioneerd, vooral dankzij de steun en inzet van zeer gemotiveerde
vrijwilligers. De doelstelling van de Voedselbank wordt door hen ten volle onderschreven. Zo slagen
wij er gezamenlijk in enerzijds verspilling van voedsel tegen te gaan en anderzijds dit te verstrekken
aan mensen die om welke reden dan ook, zelf niet geheel in staat zijn om zich in eigen
levensonderhoud te voorzien.
Voedselbank Kromme Rijn is een goed lopende organisatie. Vrijwilligers zijn actief op diverse fronten,
onder andere op het gebied van afgifte, acquisitie, transport en opslag. De aansturing geschiedt door
bekwame coördinatoren met als eindverantwoordelijke de algemeen coördinator. Op deze wijze
wordt voldoende vertrouwen geboden aan de leveranciers die erop moeten kunnen rekenen dat het
voedsel dat zij verstrekken goed wordt bewaard of opgeslagen en vervolgens in goede staat bij onze
klanten terechtkomt.
Naast vrijwilligers en leveranciers, zijn ook anderen van groot belang voor het goed functioneren van
de Voedselbank. Kerken die zowel geld als voedsel doneren, particulieren, instellingen, bedrijven die
soms naast donaties ook op andere wijze ondersteuning bieden en de gemeenten Wijk bij Duurstede
en Bunnik. De gemeente Wijk bij Duurstede biedt naast de opslagruimte in Langbroek, sedert
oktober 2017 ook het gebruik aan van de oude bibliotheek als uitgiftepunt.
Een belangrijke gebeurtenis in 2017 is de ingebruikname van een nieuwe koelwagen die via
Autobedrijf Van Kerkhof als occasion kon worden aangeschaft. Gezien de staat van de vorige
koelwagen was dit meer dan noodzakelijk zodat de vrijwilligers die zich met transport bezighouden,
op een veilige wijze aan het verkeer zullen kunnen deelnemen en voorts in de gelegenheid zullen zijn
voedsel op een verantwoorde wijze te vervoeren.
Voedselbank Kromme Rijn is een begrip in Wijk bij Duurstede en Bunnik en geniet grote waardering.
Bestuur en vrijwilligers hopen dit te kunnen voortzetten. Om dit te kunnen bereiken is het
noodzakelijk dat wij kunnen blijven rekenen op de onmisbare steun van kerken, particulieren,
bedrijven, instellingen en gemeenten.

Winkelactie.
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2. Bestuurssamenstelling.
Per 31 december 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:
Jaap Remme, voorzitter. Wijk bij Duurstede.
Jan van Geest, secretaris. Odijk.
Cor van Echtelt, penningmeester. Wijk Bij Duurstede.
Vera van Arnhem, lid. Wijk bij Duurstede.
Carla Steegers, lid. Wijk bij Duurstede.
Peter van Dalen, lid. Odijk.
3. Van de algemeen-coördinator.
Het jaar 2017 was voor de voedselbank een jaar waarin we weer in goede harmonie, samen hebben
kunnen zorgen voor een langzaam toenemend aantal klanten. Op1 januari 2017 zijn de
toelatingscriteria door Voedselbanken Nederland aangepast waardoor een iets grotere groep
mensen in aanmerking komt voor een pakket. Ca. 1750 pakketten zijn verstrekt in 2017.
Omdat we nog steeds mogen rekenen op een groot aantal trouwe leveranciers in de gemeenten Wijk
bij Duurstede en Bunnik lukt het nog steeds om wekelijks een goed gevuld pakket met goede en ook
verse producten samen te stellen. Omdat we waar mogelijk gebruik maken van de overschotten bij
onze leveranciers dragen we ook bij aan de vermindering van de voedselverspilling.
Net als vorige jaren hebben onze klanten, dankzij de plezierige samenwerking met de Kledingbank
Nogges+, weer gratis een aantal kledingstukken kunnen uitzoeken.
Ook op het gebied van voedselveiligheid hebben we weer goed gepresteerd. Bij de onaangekondigde
inspectie hebben we 96 van de maximale 100 punten gescoord. Ruim voldoende om het certificaat te
behouden.
2017 was een goed jaar vooral dankzij de inzet van onze leveranciers en onze vrijwilligers. Ik heb er
het volste vertrouwen in dat 2018 minstens zo goed zal zijn.

4. Financiën.
Ontvangsten
In 2017 werden wij verrast door de toekenning van een legaat van maar liefst € 115.960, een voor
ons ongekend hoog bedrag. Het bestuur heeft gezocht naar een verantwoorde aanwending van dit
bedrag. Het legaat kwam op een juist moment omdat onze koelbus hard aan vervanging toe was. De
bus was niet meer bedrijfszeker en hoge onderhoudskosten waren op korte termijn te verwachten.
Naast de aanschaf van de koelbus zijn direct bedragen gereserveerd voor de vervanging op termijn
van deze bus. Ook zijn bedragen gereserveerd voor de vervanging op termijn van de
koelvriesinstallatie.
Omdat de Gemeente Wijk bij Duurstede heeft aangegeven dat de huisvesting van de huidige opslag
in Langbroek niet eeuwigdurend zal zijn, is ook een bedrag gereserveerd voor kosten van eventuele
herhuisvesting. Het restantbedrag van het legaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Door de
bovengenoemde reserveringen wordt de exploitatierekening van de voedselbank de komende jaren
enigszins verlicht. Afschrijvingen op de huidige vaste activa (koelbus en koelvriesinstallatie) behoeven
voorlopig niet gereserveerd te worden voor vervanging van deze vaste activa.
Ook in 2017 hebben de activiteiten in het kader van de fondswerving zich gericht op verschillende
sectoren van de samenleving. De lokale overheid (Gemeente Wijk bij Duurstede), de kerken, het
bedrijfsleven, lokale Goede Doeleninstellingen en de lokale bevolking hebben bijgedragen aan de
voedselbank.
De Gemeente Wijk bij Duurstede ondersteunt ons niet met de gebruikelijke subsidies, maar helpt ons
fantastisch met het ter beschikking stellen van de opslaglocatie in Langbroek. Een zeer geschikte
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ruimte die wij inclusief energiekosten om niet mogen gebruiken, een enorme verlichting op onze
exploitatierekening.
De kerken in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben aan ons over 2017 in totaal een
bedrag van € 3.956 (2016: € 4.277) overgemaakt. Daarbij waren de gezamenlijke kerken onze
grootste sponsor.
Van het Wijkse bedrijfsleven mochten wij € 1.688 (2016: € 3.150) ontvangen waarvan € 1.250 van
bedrijven die een logo op onze koelbus hebben laten plaatsen.
Stichting De Nieuwe Schakel heeft een bedrag van € 902 aan de voedselbank geschonken, daarmee
heeft deze stichting de brandstofkosten voor onze koelbus voor haar rekening genomen.
In 2017 mochten wij van Tafeltje Dekje Langbroek een bedrag van € 2.500 ontvangen. Deze
organisatie heeft in 2017 haar activiteiten beëindigd en het resterend batig saldo aan de voedselbank
overgemaakt.
Last but not least heeft de lokale bevolking laten blijken dat er voor de voedselbank maatschappelijk
draagvlak is binnen de samenleving. Met name tijdens de kerstmarkt in Wijk bij Duurstede laat de
bevolking zich van hun beste kant zien. Over 2017 werd in totaal een bedrag van € 2.759 (2015: €
5.103) aan de voedselbank gegeven. Daarnaast vonden er tal van acties en initiatieven plaats
waaronder een actie bij sportvereniging SV Odijk dat een bedrag van € 600 opleverde.
Inclusief een bijdrage van € 1.000 van Voedselbanken Nederland is over 2017 in totaal een bedrag
van € 13.525 (2015: € 16.406) bijeengebracht. Wij zijn alle de gevers zeer dankbaar.
Uitgaven:
De exploitatie kosten over 2017 bedroegen in totaal € 12.788 (2016: € 11.495). Naast de
afschrijvingen op koelbus en koelinstallatie van € 1.600 zijn de exploitatiekosten van de koelbus de
belangrijkste kostenpost. Deze kosten waren in 2017 hoger dan in 2016 door groot onderhoud aan
koelinstallatie van de bus en door een schadegeval. Ook in 2017 waren de kosten van het
brandstofverbruik relatief laag door de samenwerking met Voedselbank Heuvelrug inzake het
ophalen van voedsel bij het RDC Arnhem.
Het overschot van 2017 voegen we toe aan de algemene reserve.
5. Opslag en Distributie.
Het jaar 2017 was een rustig jaar voor het Opslag en Distributiecentrum. We kunnen nog steeds
gebruikmaken van de door de gemeente Wijk bij Duurstede beschikbaar gestelde ruimte in
Langbroek. Een prachtige ruimte waar bezoekende voedselbanken vaak jaloers op zijn.

De voedselpakketten worden klaargemaakt.
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De voorraad van lang houdbare producten bleef het hele jaar goed op peil. De giften van
particulieren, inzamelingen door kerken en scholen en het houden van winkelacties bij de plaatselijke
supermarkten zorgden voor voldoende aanvoer. Dankzij de aanvoer van verse producten van
leveranciers in onze regio zijn de kratten goed gevuld met vooral gezonde producten.
Via het regionaal distributiecentrum van Voedselbanken Nederland krijgen we wekelijks producten
aangeleverd die doorgaans afkomstig zijn van landelijk opererende bedrijven als Unilever, Hak,
Campina en Vion.
De vrijwilligers die in de opslag werken zijn gelukkig heel trouw. Het verloop is heel gering. Daardoor
werken we met een groep goed ingewerkte en goed samenwerkende vrijwilligers. En, zeker niet
onbelangrijk, in een heel goede sfeer. Bovenop de normale sterkte hebben we steun van een
vluchteling die hoopt door met ons samen te werken snel de taal machtig te worden en we worden
af en toe bijgestaan door scholieren die hun maatschappelijke stage bij ons vervullen.
Het aantal gezinnen waarvoor wekelijks een pakket wordt samengesteld ging van 32 in de eerste
week van januari via 27 in juli naar 38 aan het eind van het jaar.
6. Transport.
Binnen de Voedselbank Kromme Rijn neemt de afdeling Transport een belangrijke plaats in.
Gedurende het afgelopen jaar hebben er onder de chauffeurs een aantal wisselingen plaats
gevonden. Per 31 december 2017 bestaat de afdeling bestaat uit 9 vaste- en 3 incidenteel
oproepbare chauffeurs. Samen met een coördinator zijn zij verantwoordelijk voor het ophalen en
afleveren van brood, groente, fruit, vlees, zuivel en frisdrank in de opslag in Langbroek en de
uitgiftepunten voor onze klanten. De chauffeurs beschikken over een bestelbus met koelsysteem,
wat jaarlijks wordt gecontroleerd. Om veiligheidsreden en ondersteuning wordt de bus elke rit
bemand door 2 personen. Met een regelmatig geactualiseerd handboek in de bus, kunnen zij hun
kennis actueel houden. Op maandag, donderdag en vrijdag wordt bij vaste leveranciers en
particulieren in de regio, voedsel opgehaald. Hier worden bij inname de temperatuurgevoelige
producten (zuivel en vlees) met jaarlijks geijkte thermometers gecontroleerd en in een logboek
genoteerd. Uiteraard komt hygiëne en voedselveiligheid op de eerste plaats. Collega’s van
Voedselbank Utrechtse Heuvelrug halen bij het Regiodistributiecentrum in Arnhem diverse
levensmiddelen op. Om kosten te besparen, nemen zij op hun rit ook producten voor Voedselbank
Kromme Rijn mee. Deze worden door onze chauffeurs opgehaald in Leersum en afgeleverd bij de
opslag in Langbroek. Op vrijdag vindt het transport plaats van, de in Langbroek samengestelde
voedselpakketten, naar het uitgiftepunt in Wijk bij Duurstede. Voor het uitgiftepunt Bunnik worden
door een chauffeur met eigen vervoer, de pakketten in Langbroek opgehaald en naar het uitgiftepunt
gebracht. Indien nodig kan hiervoor gratis gebruik worden gemaakt van een door Autoschade Boll
beschikbaar gestelde bus. Bij diverse inzameling acties van supermarkten, kerken en scholen wordt
door afdeling Transport ook het vervoer verzorgd.
Op de koelbus bevonden zich in 2017 de stickers van de volgende sponsoren:
Harry Laros
Spar Cothen
Rabobank Kromme Rijn
Drukkerij den Hoed
Autobedrijf VKV Renault
Vernooy Catering
Langkamp technology
Computing Services

Walderveen
Lakerveld
Royaan
CP2 Fieldmarketing
Vernooy Fruit
Jacomij metalen
Willem & Drees
IVL
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De Zonnewijzer
Pepper damesmode
Urschel
Procurios
Rotary
Landrucci
Home company
Ibrahim

Het laden van de koelbus.
7. Uitgiftepunt Bunnik.
Ook dit jaar waren we weer wekelijks te gast in de strijkkamer van huize Bunnichem. Hier geldt
zeker: klein maar fijn. Een kleine maar prima locatie als uitgiftepunt voor Voedselbank Kromme Rijn.
We hebben het gehele jaar door een uitgifte gehad van tussen de 4 en 6 cliënten. Het was niet altijd
gemakkelijk. Eén of twee cliënten gaven nog wel eens problemen door, zonder af te zeggen, niet op
te komen dagen. Dit vroeg van de vrijwilligers enige creativiteit. Tegelijkertijd een uitdaging om te
proberen dat alsnog alle spullen op de juiste plek kwamen. Desondanks hebben wij toch een aantal
keren naar het uitgiftepunt in Wijk bij Duurstede moeten rijden om daar de niet opgehaalde spullen
af te leveren.
Regelmatig paste de hoeveelheid en soort van de producten, niet goed bij de behoefte van de
cliënten. Vooral bij zuivelproducten was dit het geval. Het is besproken in onder andere het
coördinatorenoverleg en zal onder de aandacht moeten blijven van met name de distributie.
Naast onze vaste chauffeur die wekelijks de spullen van Langbroek naar Bunnik rijdt, bestaat het
uitgifte team nu uit 4 vaste mensen die bij toerbeurt 2 aan 2 de uitgifte doen. Dit werkt prettig.
8. Uitgiftepunt Wijk bij Duurstede.
Het gaat nog steeds heel goed bij met uitgifte. Het tekort aan gastvrouwen/heren is weer opgelost,
we hebben er een paar fijne gastvrouwen bij gekregen. Het uitgiftepunt is verhuisd van het Binding
gebouw naar de oude Bibliotheek. De verhuizing is snel en goed verlopen. Het bevalt heel goed en de
temperatuur is goed. Voor de Cliënten is er altijd met slecht weer een plaats binnen om te wachten
met stoelen om op te zitten. De ruimte om de kratten uit te pakken is fijn en overzichtelijk.
Enige kleine nadeel is dat de chauffeurs iets verder moeten lopen met pakketten, maar daar heeft
gastheer Theo opgelost door 2 steekkarren aan te schaffen. Dankzij Welkoop, Wijk bij Duurstede,
kregen we een behoorlijke korting. Het werkt perfect!!
9. Acquisitie.
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Het acquisitieteam heeft een moeilijk gehad in 2017. Het jaar begon met een team van 3 personen
dat in de loop van het jaar is afgeslankt naar 1 persoon. In september 2017 is onze bijzondere en
gewaardeerd collega, Jan Otter, overleden. Jan heeft vanaf het begin van onze voedselbank zich
belangeloos ingezet als vrijwilliger. In het begin als chauffeur en later als acquisiteur binnen ons
team. Vele leveranciers kende Jan ook als “mister Voedselbank”. Via deze weg willen wij Jan
bedanken en herdenken als collega van de Voedselbank Kromme Rijn.

De kerstmarkt.
De voedselbank heeft regelmatig donaties van verschillende leveranciers in ontvangst mogen nemen.
Er zijn dit jaar een aantal bijzondere donaties uitlichten:
Albert Heijn Bunnik heeft dit jaar ook weer een supermarkt actie georganiseerd. Dit was weer een
succes. Aan het einde van de dag ontvingen wij ook nog een financiële bijdrage, Albert Heijn Bunnik
bedankt! Ook de Albert Heijn Steenstraat in Wijk bij Duurstede heeft dit jaar weer een supermarkt
actie georganiseerd. Hierbij is ook dankzij de klanten van de Albert Heijn een recordaantal producten
opgehaald. Ook zijn gedurende het gehele jaar uw statiegeld bonnen gedoneerd. Zowel Albert Heijn
als haar klanten, bedankt voor deze prachtige donaties!
Ton’s Bloemenshop willen wij ook in het zonnetje zetten en in het bijzonder Bea Kokje. Bea en haar
team hebben op verschillende momenten dit jaar onze klanten voorzien van prachtige bloemen en
planten. Wij hopen ook in 2018 deze prachtige samenwerking weer voort te mogen zetten.
Ook hebben een aantal kerken in het Kromme Rijngebied zich dit jaar ingezet voor onze voedselbank.
Door hun inzamelingsacties hebben deze gemeenschappen onze klanten van prachtige producten
ontvangen.
Buiten deze bijzondere donaties willen wij ook onze wekelijkse leveranciers in het zonnetje zetten.
Bakkerij Lakerveld in Wijk bij Duurstede en Spar Laros in Cothen, hartelijk dank voor jullie wekelijkse
steun! Mooi nieuws is dat 2 nieuwe leden te verwelkomen zijn, Max van Putten en Jan van Bergen.
Het acquisitieteam zal dan bestaan uit de volgende leden:
 Dominic van Arnhem – Coördinator Acquisitie
 Jan van Bergen – Acquisiteur Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek
 Max van Putten – Acquisiteur Werkhoven, Odijk en Bunnik
 Berthina Koning – Adviseur
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Wij kijken er naar uit om met die nieuwe team aan de slag te gaan en willen onze leveranciers
bedanken voor een succesvol 2017!
10. Sponsoren van de voedselbank.
De vele bedrijven en instellingen, die de voedselbank steunen met voedsel, diensten en geld danken
wij hartelijk. Zonder hen zou de voedselbank niet bestaan en zouden onze cliënten niet voldoende te
eten hebben. Wij noemen:
Gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede, Jumbo Odijk en Wijk bij Duurstede, QuaRijn (Bunninchem),
Albert Heijn Bunnik en Wijk bij Duurstede, de kerken in het Kromme Rijngebied, particulieren in het
Kromme Rijngebied, Voedselbank Nederland en collega voedselbanken, Gall & Gall WbD, Ton’s
Bloemenshop, Lakerveld bakkerij, Kaashuis Dorestad, Hema WbD, Mazi-Mas, Het Tabacks Huis
(koffie/thee), Barbershop WbD, Bloemisterij Henk Ganzeman, Slagerij Mulder, Fruitbedrijf Nell,
Willem & Drees, Spar Cothen, Fruitteeltbedrijf Vernooij, Drukkerij Den Hoed, Colorspace,
Fruitteeltbedrijf Theo en Martine Vernooij, Deli XL, Vernooij Catering, Slagerij Zumbrink, Vrumona,
BAM, GEPU Utrecht, Madeleine’s Haar en nagelstyling, Lions WbD, Stichting De Nieuwe Schakel,
Rabobank KRS, Jacomij Metalen, J&B Computing Services, AA-Expres, IVL Koeltechniek, Pepper
Mode, Langkamp Technology, Reinigingsbedrijf Midden Nederland, SV Odijk Serious Request, VKV
groep en de sponsoren van de stickers op de koelbus (zie par. 6).
Allen hartelijk dank!

Koffieactie.

11. Communicatie
In 2017 heeft Voedselbank Kromme Rijn regelmatig de pers gehaald. Zo verscheen er in de Wijkse
Courant een artikel over het 5-jarig bestaan van de Voedselbank in Wijk bij Duurstede. In een
interview met mede-oprichtster Carla Steegers werd teruggeblikt op de succesvolle ontwikkeling van
onze voedselbank, inclusief het samengaan met Bunnik. Ook haalden enkele geslaagde inzamelacties
de media, zoals de Jubileumactie van het Wijkse Zeeman filiaal, die een groot aantal producten
opleverde voor de Voedselbank. Maar ook de landelijke inzamelactie van Douwe Egberts punten
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haalde de regionale kranten, zowel de aankondiging als het resultaat. Omdat wij in de loop van het
jaar een fiks aantal vacatures voor vrijwilligers hadden, was ’t Groentje zo vriendelijk hier een artikel
aan te wijden. Dat werd deels overgenomen door het Algemeen Dagblad, wat weer resulteerde in
een interview op een lokale radiozender. Uiteraard was dit alles terug te vinden op onze
Facebookpagina en werd de internetsite van de voedselbank Kromme Rijn regelmatig geactualiseerd.
Voor de vrijwilligers verschijnt er diverse malen per jaar een Nieuwsbrief met lezenswaardige
nieuwtjes op zowel lokaal als landelijk niveau.

12. Vrijwilligers

Ook het afgelopen jaar hebben weer veel mannen en vrouwen uit het Kromme Rijngebied
gewerkt als vrijwilliger bij de Voedselbank Kromme Rijn. De diversiteit aan vrijwilligers is en
blijft groot. Zowel UWV-ers, gepensioneerden, hoog en laagopgeleiden, huisvrouwen, maar
ook werkenden die tijd vrijmaken om als vrijwilliger ingezet te worden. Ook heeft een
scholier de maatschappelijke stage bij onze voedselbank gedaan. Allemaal mensen met
hetzelfde doel: " Tijd vrij maken om vrijwilligerswerk te doen met hart voor mensen.”
De werksfeer binnen Voedselbank Kromme Rijn is goed en de vrijwilligers hebben daarom ook veel
plezier in het werken bij onze voedselbank. Ondanks het feit dat men geen financiële vergoeding
ontvangt en ook de reiskosten zelf moet betalen blijft de motivatie groot.
Aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers kwamen binnen via onze website, contacten van onze eigen
vrijwilligers en oproepen in lokale kranten. Het actief blijven werven is van groot belang voor het
voeden van de levensader van de voedselbank.
Er is een groot werkaanbod binnen Voedselbank Kromme Rijn waar men zich voor kan inzetten. Deze
zijn:
 transport
 acquisitie
 faciliteiten (inclusief technische
 uitgiftepunten
dienst)
 acties en fondsenwerving
 opslag en pakketverwerking
 bestuurlijke taken
 communicatie
 coördinerende taken

De vrijwilligerscoördinatoren koppelen, in overleg met de desbetreffende coördinator, uiteindelijk de
vrijwilliger aan één van de genoemde werkgebieden. Ieder werkgebied heeft een eigen
verantwoordelijke coördinator die de vrijwilliger direct of indirect verder instrueert en begeleidt.
Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt vindt er altijd eerst een kennismaking/ informatiegesprek
plaats waarin de mogelijkheden worden besproken. Na een proefperiode (welke geldt voor beide
kanten) wordt de vrijwilligersovereenkomst ondertekend, omdat vrijwilliger zijn bij de voedselbank
wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend is.
In de overeenkomst is tegenwoordig ook het verplicht deelnemen aan de onlinetraining
Voedselveiligheid opgenomen. Dit i.v.m. het Groencertificaat welke onze voedselbank in 2015 heeft
ontvangen. Iedere (nieuwe) vrijwilliger moet deze onlinetraining doen.
In 2017 hebben zich elf nieuwe vrijwilligers aangemeld. Daartegenover hebben negen vrijwilligers
zich afgemeld met redenen als: weer werk gevonden, gezondheid, privéomstandigheden, keuze voor
ander vrijwilligerswerk, verhuizing, enz. Helaas hebben wij van één vrijwilliger door overlijden,
afscheid moeten nemen.
Eind 2017 waren er totaal 59 vrijwilligers werkzaam, waarvan er velen vanaf het begin van de
oprichting nog steeds actief zijn voor Voedselbank Kromme Rijn.
Dank aan alle vrijwilligers van Voedselbank Kromme Rijn voor hun inzet ter voorkoming van
voedselverspilling en hun betrokkenheid bij mensen die moeten leven van een minimum aan
inkomen!
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Colofon.
Tekst bijdragen van:
Jaap Remme, voorzitter.
Maarten de Vries, algemeen-coördinator
Cor van Echtelt, penningmeester.
Peter Brouwer, coördinator transport.
Tally Kikkert, coördinator Opslag en Distributie.
Marieke von Königslöw, coördinator uitgifte Bunnik.
José Roeleveld, coördinator uitgifte Wijk bij Duurstede.
Dominic van Arnhem, coördinator acquisitie.
Miranda van Zanten en Wil v.d. Veldt, coördinatoren vrijwilligers.
Ed van Proosdij, coördinator communicatie.
Eindredactie, Jan van Geest, secretaris.

10
Voedselbank Kromme Rijn, jaarverslag 2017.

