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Woord van de voorzitter. 
 

Het jaarverslag 2015 is gereed en wordt u ter lezing aangeboden. Diverse vrijwilligers, coördinatoren en 

bestuursleden, hebben hieraan een bijdrage geleverd. Aldus wordt een breed beeld geschetst van de activiteiten 

van Voedselbank Kromme Rijn in het jaar 2015. 

Een gevoel van trots is op zijn plaats. Immers met de inzet en het enthousiasme van alle vrijwilligers is een 

prachtig resultaat neergezet. Enerzijds hebben wij kunnen voldoen aan de verwachtingen die onze klanten 

mochten hebben. Met goed gevulde voedselpakketten werden zij geholpen en anderzijds is op deze wijze een 

bijdrage geleverd aan het tweede deel van onze missie, namelijk het tegengaan van verspilling omdat aan 

waardevol voedsel alsnog een juiste bestemming kon worden gegeven. 

 

Het jaar 2015 was het eerste volle jaar dat wij als Voedselbank Kromme Rijn naar buiten zijn getreden. In feite 

was sprake van een natuurlijke gang van zaken en is de integratie van de Voedselbanken Wijk bij Duurstede en 

Bunnik geruisloos verlopen en kan van een geslaagd proces worden gesproken. De vrijwilligers, die eerst aan één 

van de afzonderlijke Voedselbanken waren verbonden, hebben thans hun hart verpand aan Voedselbank 

Kromme Rijn en van enig verschil of onderscheid is in het geheel geen sprake. 

 

Het aantal voedselpakketten dat in 2015 werd uitgegeven, was per maand verschillend en varieerde van 23 tot 

35 pakketten. Hiermee werden alleenstaanden of gezinnen geholpen. Voor alle vrijwilligers die met de 

samenstelling of de uitreiking van de pakketten te maken hebben, geldt dat voedselveiligheid een zeer belangrijk 

gegeven is en continu de aandacht vraagt. Voedselbank Kromme Rijn is op het terrein van voedselveiligheid 

gecertificeerd en nauwgezet worden de van belang zijnde criteria in het oog gehouden. Dit is niet alleen van 

groot belang voor onze klanten maar ook van onze leveranciers. De laatsten kunnen ervan uitgaan dat het 

voedsel dat zij leveren op een gepaste wijze wordt bewaard en behandeld en nog in een goede staat aan onze 

klanten wordt verstrekt. Op deze plaats past ook een woord van dankbaarheid aan onze leveranciers, zoals 

grootwinkelbedrijven, groothandels en plaatselijke detaillisten. Met de inbreng van allen zijn wij dankbaar, of 

het nu grote bedrijven mochten zijn of kleine winkeliers. 

 

Onze dank gaat ook uit naar de vele particulieren, bedrijven, instellingen en kerken die ons met giften verblijden 

of op andere wijze ondersteuning bieden. In dit rijtje horen ook de Gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik 

thuis die het belang van een goed functionerende Voedselbank inzien en de nodige bijstand verlenen. Zonder de 

fantastische opslagruimte in Langbroek, die de Gemeente Wijk bij Duurstede ter beschikking heeft gesteld, zou 

Voedselbank Kromme Rijn niet op deze wijze kunnen functioneren. Dit is ook van toepassing op “Bunninchem” 

in Bunnik waar iedere week een ruimte beschikbaar is waar we voedsel kunnen uitgeven. 

 

Tenslotte een woord van dank aan al onze vrijwilligers. Zonder hen, wat hun inbreng ook moge zijn, zou 

Voedselbank Kromme Rijn niet kunnen bestaan. Vele vrijwilligers besteden wekelijks een groot aantal uren van 

hun vrije tijd om de doelstelling van Voedselbank Kromme Rijn te kunnen verwezenlijken. Van enkelen hebben 

wij wegens hun vertrek, afscheid moeten nemen waarvoor zij ongetwijfeld goede en door ons te respecteren 

redenen zullen hebben maar gelukkig hebben wij ook nieuwe vrijwilligers mogen begroeten.  

 

 

Bestuurssamenstelling. 
Per 31 december 2015 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. 

 

 



 

Voedselbank Kromme Rijn. Jaarverslag 2015 
. 

3 

 

Van de algemeen-coördinator. 

 

Het jaar 2015 was gelukkig een weinig turbulent jaar voor de Voedselbank Kromme Rijn. En dat is goed. 

Daardoor hebben we ons maximaal kunnen richten op onze kerntaak: mensen die door wat voor oorzaak dan 

ook tijdelijk niet of nauwelijks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, ondersteunen met een wekelijks 

voedselpakket.  

Daar zijn we goed in geslaagd, niet in de laatste plaats dankzij de voortdurende stroom aan producten die wij 

van onze leveranciers ontvangen en natuurlijk dankzij de inzet van alle vrijwilligers en bestuursleden van de 

Voedselbank Kromme Rijn. Bij elkaar een team om trots op te zijn. 

Dit jaar hebben we, na voor het eerst een onaangekondigde inspectie, onze status als “groene” voedselbank 

behouden. Dat wil zeggen dat we op het gebied van voedselveiligheid aan alle eisen voldoen. Dat geeft onze 

leveranciers het vertrouwen dat we met de door hun geschonken producten verantwoord om gaan en voor onze 

klanten geeft het de zekerheid dat de spullen die ze van ons krijgen geschikt zijn voor consumptie. 

Een belangrijke uitbreiding van de dienstverlening aan onze klanten is de samenwerking met de Kledingbank 

van Nogges+. Klanten van Voedselbank Kromme Rijn krijgen een tegoed bij de Kledingbank waarvoor zij kleding 

kunnen aanschaffen.  

Ook mag niet onvermeld blijven dat ook dit jaar weer heel veel initiatieven van scholen, bedrijven, verenigingen, 

kerken en particulieren zijn geweest om voedsel of geld in te zamelen voor de Voedselbank Kromme Rijn. Heel 

veel dank daarvoor. 

 

 

                   
          

 

 

Financiën. 
 

Ontvangsten. 

Ook in 2015 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 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 2015 in totaal € 4.490 

overgemaakt. Uitschieter daarbij was de donatie van PKN in Wijk bij Duurstede van in totaal € 2.347.  
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Van het Wijkse bedrijfsleven mochten wij € 5.133 ontvangen, waarvan € 2.233 van bedrijven die een logo op 

onze koelbus hebben laten plaatsen.  

 Drie Goede Doelen instellingen in Wijk bij Duurstede, De Wijkse Stichting, de Willem van Abcoudestichting en 

Stichting De Nieuwe Schakel hebben in totaal € 4.000 aan de voedselbank geschonken.  

Last but not least heeft de lokale bevolking laten blijken dat er voor de voedselbank maatschappelijk draagvlak is 

binnen de samenleving. Vooral tijdens de kerstmarkt in Wijk bij Duurstede laat de bevolking zich van hun beste 

kant zien. Bij de inzamelingen werd € 3.902 aan de voedselbank gegeven. Daarnaast vonden er tal van acties en 

initiatieven plaats waaronder acties op basisscholen; dit leverde in totaal € 2.104 op.  

In 2015 is inclusief een bijdrage van € 1.000 van Voedselbanken Nederland een bedrag van € 20.908 bijeen 

gebracht. In 2014 waren de totale kosten € 27.624; hier was een gift van Het Oranjefonds voor de aanschaf van 

een schrobmachine bij in begrepen. Wij zijn alle de gevers zeer dankbaar. 

 

Besteding van de ontvangen gelden. 

De exploitatiekosten over 2015 bedroegen in totaal € 14.012. Er waren weinig éénmalige kosten. 

In 2014 waren deze: € 22.098. In dat jaar zijn een schrobmachine en nieuwe koelboxen aangeschaft.  

Naast de afschrijvingen op koelbus en koelinstallatie van €3.832 zijn de exploitatiekosten van de koelbus de 

belangrijkste kostenpost. Deze kosten waren in 2015 veel lager dan in 2014 omdat het onderhoud aan de bus 

lager was onder meer door een schadegeval in 2014. De kosten van het brandstofverbruik zijn omlaag gegaan 

door de samenwerking met Voedselbank Heuvelrug met het ophalen van voedsel bij het Regionaal Distributie 

Centrum in Arnhem.  

 

Van het overschot van 2015 voegen we € 2.000 toe aan de continuïteitsreserve en € 4.896, het restant, voegen 

we toe aan de algemene reserve. 

 

 

 

                         
 

Opslag en Distributie. 

 
Het Opslag en Distributiecentrum in Langbroek heeft in 2015 prima gefunctioneerd. In alle opzichten was het 

een goed jaar.  

• De inzet van alle vrijwilligers was prima. Het verloop minimaal. Dat maakt dat er vrijwel alleen goed 

ingewerkte mensen rondlopen. Dit maakt het werken gemakkelijk. 

• De aanvoer van zowel verse als lang houdbare producten was steeds voldoende om goed gevulde pakketten 

samen te stelen.  

• In de loop van dit jaar heeft er een onaangekondigde inspectie door de Houwersgroep in opdracht van de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit plaatsgevonden. Daar zijn we met vlag en wimpel doorheen 

gekomen. We behouden ons certificaat! 
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• In de tweede helft van het jaar is in de opslag een internetaansluiting gerealiseerd. Daardoor is een flink 

deel van de papieren administratie vervallen. 

• De oprit naast het pand is door de gemeente opnieuw bestraat, zodat plassen na een regenbui verleden tijd 

zijn. 

• Ook dit jaar hebben we regelmatig spullen uitgewisseld met collega voedselbanken: Utrechtse Heuvelrug, 

Utrecht, Zeist, De Bilt, Nieuwegein. 

• De toename van het aantal klanten was aanleiding om het aantal werktafels uit te breiden. Onze collega’s 

van VB Zeist hadden ons enige tijd geleden al onderstellen gegeven die zij niet meer nodig hadden. 

Daardoor kon het voor een bescheiden bedrag gerealiseerd worden. 

 

De belangrijkste wens is het vinden van een geschikte plaatsvervangende coördinator. Door het ontbreken 

daarvan is de organisatie kwetsbaar. Een plv. coördinator kan ook de werkdruk van de coördinator Opslag en 

Distributie verlichten. 

 

 

Transport. 
 

In 2015 beschikten we over zes chauffeurs, die aangestuurd worden door de coördinator Transport.  

De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het ophalen en afleveren van alle voedselproducten. Ook brengen zij 

alle voedselpakketten op vrijdag naar de beide uitgiftepunten. Daar worden de pakketten door de klanten 

opgehaald. 

De chauffeurs werken op drie vaste ochtenden per week, maandag, donderdag en vrijdag. Incidenteel wordt ook 

op andere dagen gereden. Zij bezoeken dan diverse leveranciers, particulieren en (fruit)telers in de regio. Het 

landelijke uitgiftepunt van de Voedselbank in Arnhem wordt wekelijks bezocht om voedsel op te halen. 

 

 

                       

 

Scholen en kerken organiseren regelmatig inzamelingsacties. Ook hier halen de chauffeurs de opbrengst op. 

De chauffeurs hebben een verantwoordelijke functie. Zij dragen zorg voor de voedselveiligheid en controleren 

bij inname de temperatuur van de niet houdbare producten (zuivel, vlees, ingevroren groente e.d.) Deze 

gegevens worden in een logboek vastgelegd. De transportbus heeft een koelsysteem. Deze is nodig voor de 

voedselveiligheid. 

Alle producten worden afgeleverd bij het opslagcentrum in Langbroek. 

De chauffeurs vormen een flexibel en goed samenwerkend team. In de bus werken zij niet alleen. Twee 

chauffeurs werken altijd samen. Dit vanwege de veiligheid en om elkaar te ondersteunen. In- en uitladen is 

fysiek zwaar werk. 

Het handboek chauffeurs, altijd in de bus, bevat alle adressen, rijroutes, gedragsregels. Het handboek wordt 

altijd actueel gehouden. 
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De chauffeur naar Bunnik rijdt over het algemeen met eigen auto. Indien nodig stelt Autoschade Boll een bus 

beschikbaar. 

Graag willen we de volgende sponsors van de koelbus in 2015 van onze bus vermelden: 

Rabobank Kromme Rijnstreek                                       IVL Koeltechniek 

Pepper Mode                                                                    Van der Horst Concultancy 

Jacomij Metalen                                                                Home Company 

Ondernemersgilde                                                            Langkamp Technology 

J&B Computing 

Drukkerij Den Hoed zorgde er belangeloos voor dat alle logo's op de bus werden geplaatst. 

 

Uitgiftepunt Bunnik. 

De wekelijkse uitgifte in Bunnik vindt nog steeds plaats vanuit de strijkkamer van “Huize Bunninchem”, Bunnik. 

De voedselbank is er elke week weer welkom. Het contact met het personeel verloopt goed.  

In december 2015 hadden we 6 klanten met 11 monden. Het aantal uitgiftes varieerde dit jaar van 1 tot 6 

klanten. Lange tijd was het 1 klant.  

De kratten met voedsel die uitgegeven worden zijn vaak erg goed gevuld. Vooral de hoeveelheid verse 

producten wordt met open armen ontvangen. Het meten van de temperatuur in de koel- en vriesboxen gaat 

goed. 

Dit jaar verliep het transport van de kratten heel soepel. We kunnen rekenen op een vaste chauffeur, wat erg 

plezierig is. Hij rijdt, vanwege het geringe aantal te vervoeren kratten, op zijn verzoek met zijn eigen auto. 

Het groepje van 5 vrijwilligers van de uitgifte is goed op elkaar ingespeeld en werkt goed samen. We zien elkaar 

weinig maar door het wekelijkse uitgifteverslag blijft een ieder goed op de hoogte van het “uitgifte wel en wee”. 

 

Uitgiftepunt Wijk bij Duurstede. 

 
Het uitgiftepunt is nog steeds aan de achterkant in het gebouw van de Stichting Binding. Als we in twee 

groepen uitgeven hebben wij net voldoende ruimte voor een kleine 35 pakketten. Rondom de feestdagen is 

het dan wel heel krap. 

De uitgiften zijn voor: 

Groep 1 van 13.00 uur tot 13.30 uur. 

Groep 2 van 14.00 uur tot 14.30 uur. 

In december 2015 hadden we 32 klanten met 78 monden. Gedurende het jaar waren behoorlijke variaties. Het 

minimum was 22 klanten. De koel of diepvriesproducten komen aan in de tempexdozen en de overige 

producten in kratten. In de zomer blijven de kratten en dozen voor de 2e groep in de gekoelde bus staan. 

De uitgifte is iedere vrijdag, tenzij er een feestdag op vrijdag is, dan is de uitgifte op donderdag. 

We hebben 2 coördinatoren en een geweldig team dat goed op elkaar is ingespeeld. We werken met 5 

vrijwilligers en bij extra pakketten met 6. 

Kinderen van 4-12 jaar krijgen voor hun verjaardag een doos met traktaties, slingers, kaarsjes en een cadeautje. 

 Sinds kort krijgen de jarigen ook een taartje van Sabrina. 

 

Acquisitie. 
 

Ook dit jaar weten vele winkeliers en leveranciers ons te vinden om voedsel te leveren. We zijn hen daarvoor 

ontzettend dankbaar, want op deze manier kunnen we onze cliënten iedere week een goed gevulde krat met 

voedsel meegeven. Niet alleen met houdbare producten, maar ook diepgevroren vlees en verse groente en fruit. 

De meeste groente en fruit wordt geleverd door Willem & Drees in Cothen maar ook andere groothandelaren 

voorzien ons van groente & fruit en niet te vergeten de boeren in de omgeving. We merken zeker dat we in een 

landelijk gebied werken met vele fruit- en groentesoorten.  

Onze Voedselbankbus rijdt op maandag, donderdag of vrijdag naar de leveranciers, die wekelijks aan ons geven. 

Dit zijn o.a. bakkerij Lakerveld in Wijk bij Duurstede, de Spar in Cothen, Willem & Drees in Cothen en 

groothandelaren in de buurt van Utrecht.  

Daarnaast krijgt de Voedselbank producten van de landelijke Voedselbankorganisatie via het distributiecentrum 

in Arnhem. 

Onze slagersactie waarbij alle slagers in Wijk bij Duurstede, Cothen, Odijk en Bunnik een spaarvarken neer 

zetten, blijft ook dit jaar onverminderd van kracht. Een aantal slagers verdubbelen de opbrengst, zodat we onze 

cliënten kunnen voorzien van stuk vlees.  
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Niet iedereen heeft de mogelijkheid om wekelijks aan de Voedselbank te leveren maar ten tijde van speciale 

feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, Pinksteren, Moederdag, Vaderdag)) kunnen we altijd een beroep doen op 

een aantal middenstanders. Zo heeft Kaasboerderij Brienenshof ons kaas geschonken voor Pinksteren en levert 

ook Kaashuis in Wijk bij Duurstede ons kaas en notenpakketten bij deze speciale gelegenheden. Ook Ellen 

Natuurlijk heeft aan ons gedacht tijdens Pasen en Gall & Gall geeft ons leuke alcoholvrije pakketten. Een 

speciale vermelding waard is Rik van Laar van de Barbershop in Wijk bij Duurstede. Hij heeft contacten binnen 

de winkeliersvereniging en maakt winkeliers enthousiast voor de Voedselbank. Niet alleen winkeliers in Wijk 

maar ook zijn toeleveranciers. Via zijn actie ontvingen we 200 flesjes shampoo en dinerbonnen bij ’t Veerhuys. 

Dit verdient een pluim wat ons betreft. 

 

 

                              
 

 

Nieuw in 2015 is een verwendag voor onze vrouwelijke cliënten. Dit op initiatief van Miranda Radstaat van 

Make-up Ink in de Peperstraat.  Zij kwam met het idee om vrouwen, die gebruik maken van de Voedselbank, 

eens extra te verwennen met een schoonheidsbehandeling, een knipbeurt en cadeaubonnen van de plaatselijke 

middenstand. Elke twee maanden wordt een lot getrokken, waarna in overleg met de winnar een dag wordt 

vastgesteld. Ook dit is weer een voorbeeld van super leuk initiatief binnen Wijk bij Duurstede. 

Royaan, een leverancier van snackproducten, heeft ons in 2015 weer voorzien van vele soorten snacks. In 

Bunnik heeft Vrumona wel 600 flessen frisdrank geleverd. Het was nog een hele operatie om alles in onze bus te 

krijgen.  

Niet alleen leveranciers maar ook snackbars en restaurants hebben aan de cliënten van de Voedselbank gedacht. 

Restaurant de Engel heeft ons in januari voorzien van verse erwtensoep en Snackbar Oude Raadhuis in Cothen 

gaf patatbonnen voor onze gezinnen. 

Hartverwarmende acties die wij van harte ondersteunen! 

Om ons acquisitiewerk goed te kunnen doen onder onze nieuwe naam Voedselbank Kromme Rijn heeft 

Colorspace gezorgd voor nieuwe visitekaartjes. Door het verspreiden van deze kaartjes weten vele mensen in de 

Kromme Rijnstreek ons moeiteloos te vinden.  

Naast de vele acties van winkeliers en leveranciers zijn ook de bewoners, de scholen en de Kerken actief voor 

ons. Door inzameling van geld of door verzamelen van houdbare producten, waarmee wij onze voorraden weer 

kunnen aanvullen. Ook worden vaak kerstpakketten weggegeven aan de Voedselbank. Een ander leuk particulier 

initiatief is een workshop Kerstkrans maken. Alle materialen werden gesponsord en het inschrijfgeld van € 25 

per persoon ging volledig naar de Voedselbank. Hiervan kunnen we voedsel kopen dat we normaal gesproken 

niet of weinig krijgen. 

We houden acties bij supermarkten. Hierbij vragen wij aan de supermarkt om een stelling in te richten met 

eigen huismerkartikelen zoals: pasta, rijst, sauzen, pindakaas etc. Deze producten kunnen worden gekocht door 

de consumenten en na de kassa ingeleverd worden als donatie aan de Voedselbank. Voor de supermarkt een 

extra omzet en voor de Voedselbank een welkome aanvulling op onze voorraad houdbare producten. Want we 

willen natuurlijk geen lege stellingen!  
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Dit jaar hebben de volgende supermarkten aan deze actie meegewerkt: 

• Spar, Cothen. 

• Albert Heijn, Bunnik. 

• Jumbo De Heul, Wijk bij Duurstede. 

• Jumbo Langbroekseweg, Wijk bij Duurstede. 

 

                   
 

Wij bedanken de supermarkten hartelijk voor de succesvol verlopen acties. 

 

Dit jaar is de Albert Heijn de Horden in Wijk bij Duurstede verbouwd. De Voedselbank heeft na de tijdelijke 

sluiting de niet verkochte producten (kort houdbaar) mee mogen nemen. Dit leverde ons vele kratten op aan 

producten die wij niet altijd wekelijks krijgen. Ook hier is een bedankje op zijn plaats. 

Daarnaast heeft de Albert Heijn ook nog een speelgoedactie gehouden waarvan de Voedselbank Kromme Rijn 

een deel heeft gekregen. Op deze manier konden we ook de kinderen van de Voedselbank een leuke Sinterklaas 

en Kerst bezorgen.  

Elk jaar zijn in Wijk bij Duurstede twee markten waar de Voedselbank aan mee doet. Op de Duurzaamheid markt 

in september geven we voornamelijk voorlichting over onze Voedselbank en onze werkwijze. Op de Kerstmarkt 

in december halen we geld binnen met een collecte en het verkopen van lootjes. Er waren vele leuke prijzen 

voor kinderen en volwassen te winnen. Van Henk Ganzeman en Bloemenshop de Heul kregen we weer 

kerststukken om als prijs te dienen. Dit jaar was er voor het eerst een Goede Doelen Markt waar de 

Voedselbank extra van mee profiteerde. Al met al een geslaagde afronding van 2015. 

 

Graag willen we de volgende leveranciers vermelden die in 2015 structureel aan ons hebben gegeven: 

 

Lakerveld bakkerij in Wijk bij Duurstede 

Willem & Drees in Cothen 

Spar in Cothen 

Kaasboerderij De Brienenshof in Cothen 

Ellen Natuurlijk in Wijk bij Duurstede 

Gepu – groothandel in Utrecht 

OP&P – marktonderzoekbureau in Utrecht 

CP2 in Wijk bij Duurstede 

Jumbo winkels in Wijk bij Duurstede en Odijk 

Albert Heijn winkels in Wijk bij Duurstede en Bunnik 

Ton’s bloemenshop in Wijk bij Duurstede 

Bloemisterij Henk Ganzeman in Wijk bij Duurstede 

Kaashuis Dorestad in Wijk bij Duurstede 

 

Urschel in Wijk bij Duurstede 

Het Tabacks Huys in Wijk bij Duurstede 

Royaan in Wijk bij Duurstede 

Maaswaal – aardappelen in Cothen 

Vernooij Fruit op Trechtweg in Cothen 

Fruitbedrijf T. Vernooij op Smidsdijk in Cothen 

Fruitteeltbedrijf Theo en Martine Vernooij in Cothen 

Slagerij Mulder in Wijk bij Duurstede 

Slagerij Vernooij in Wijk bij Duurstede 

Slagerij Zumbrink in Cothen 

Keurslager van der Grift in Odijk 

Lotgering slagers in Bunnik 

 

 

                                                       
 

Wij danken onze leveranciers hartelijk voor hen betrokkenheid bij onze Voedselbank!  
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Vrijwilligers. 
 

Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers gaat altijd door. We bespeuren de trend dat de gemiddelde tijd, die 

vrijwilligers aan het werk willen of kunnen besteden, afneemt. Nieuwe vrijwilligers blijven korter, om 

uiteenlopende redenen. Voor en aantal functies is het daardoor lastig om de juiste mensen te vinden en om 

deze voor langere tijd te behouden.  

 

 

                   

 

In 2015 hebben we vier vacatures voor coördinatoren opengesteld. Een 2
e 

coördinator vrijwilligers, een 

coördinator communicatie, een 2
e
 coördinator opslag en een 2

e
 algemeen coördinator. 

Aan deze functies worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de professionaliteit en commitment. Het is niet 

eenvoudig om geschikte kandidaten hiervoor te vinden. Het duurt lange tijd om deze vacatures in te vullen. 

Om chauffeurs te vinden met voldoende flexibiliteit en een stel sterke armen is niet altijd een eenvoudige klus.  

In 2015 zijn er een paar vrijwilligers van het eerste uur vertrokken. Een aantal kreeg weer een betaalde baan. 

Ook hier grote dank voor hun inzet. 

De sfeer bij Voedselbank’ Kromme Rijn is goed en mede bepalend dat veel vrijwilligers zo lang blijven. Iedereen 

heeft ook plezier in het werk wat verricht moet worden. Ondanks het feit dat men geen financiële vergoeding 

ontvangt en ook de reiskosten zelf moet betalen, blijft de motivatie groot.  

Er is uiteraard meer werk voorhanden dan coördineren. We hebben de volgende werkgebieden: 

• Transport 

• Faciliteiten (inclusief technische dienst), 

• Opslag en pakketverwerking,  

• Communicatie,  

• Voedselverwerving, 

• Uitgiftepunten,  

• Acties en fondsenwerven. 

Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt, vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin we de 

mogelijkheden bespreken. De coördinator vrijwilligers koppelt, 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. Een 
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vrijwilligersovereenkomst moet worden ondertekend, omdat vrijwilliger zijn bij de voedselbank wel vrijwillig, 

maar niet vrijblijvend is. Met het ondertekenen van de overeenkomst is een vrijwilliger tevens verzekerd. 

Twee keer dit jaar hebben we de vrijwilligers kunnen bedanken in de vorm van een barbaque, waar we tevens 

ons 5-jarig bestaan vierden, en een Nieuwjaarsborrel. 

Op dit moment zijn er 56 vrijwilligers werkzaam bij onze voedselbank.  Daarnaast komen af en toe scholieren in 

het kader van hun maatschappelijke stage een aantal uren helpen. 

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 bestaansminimum!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon. 

Tekst bijdragen van: 

Jaap Remme, voorzitter.  

Maarten de Vries, algemeen-coördinator 

C.P. van Echtelt, penningmeester. 

Jules Habets, coördinator transport.  

Tally Kikkert, coördinator Opslag en Distributie. 

Marieke von Königslöw, coördinator uitgifte Bunnik.  

Trudy Zimbrink en José Roeleveld, coördinatoren uitgifte Wijk bij Duurstede. 

Berthina Koning, coördinator acquisitie.  

Wil v.d. Veldt en Carla Steegers, coördinatoren vrijwilligers. 

Eindredactie,  

Jan van Geest, secretaris. 

Vastgesteld door het bestuur op 6 april 2016. 

 


