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Woord van de voorzitter. 
 
Het jaarverslag 2014 kan worden gepresenteerd. Wij doen dit met gepaste trots. Op deze wijze kan een goed inzicht 
worden gegeven wat de betekenis is van de Voedselbank en wat zij allemaal doet. Ook is het van groot belang dat aldus 
zichtbaar wordt gemaakt dat een aantal mensen wat hun voedselvoorziening betreft van de Voedselbank afhankelijk is 
en dat de Voedselbank op haar beurt weer afhankelijk is van de inzet van haar vrijwilligers en de vele mensen, (officiële) 
instanties, kerken en ondernemers die ondersteuning bieden en/of donaties doen; zowel financieel als in de vorm van 
voedsel. Het is hartverwarmend dat er zo velen zijn die de doelstellingen van de Voedselbank onderschrijven en hierbij 
ook de daad bij het woord voegen. 
2014 was voor Maarten de Vries het eerste volledige jaar dat hij de functie van algemeen coördinator heeft uitgevoerd. 
Hij maar ook de andere coördinatoren hebben ongelooflijk veel werk verzet om de Voedselbank goed te laten 
functioneren. Natuurlijk was dit alleen maar mogelijk dank zij de waardevolle bijdrage van een groot aantal vrijwilligers. 
Het is jammer dat er elk jaar weer enkele vrijwilligers zijn die de Voedselbank verlaten. Zij zullen hier goede en te 
respecteren redenen voor hebben. De Voedselbank past het slechts om degenen die vertrokken zijn dankbaar te zijn voor 
al hun inspanningen. Gelukkig kunnen wij ook weer een aantal nieuwkomers verwelkomen. Fantastisch dat zij er zijn en 
de komende jaren deel zullen gaan uitmaken van de Voedselbank. 
Er waren het afgelopen jaar diverse hoogtepunten. Te veel om in dit voorwoord te vermelden. Op andere plaatsen in dit 
jaarverslag zal zeker nog aandacht hieraan worden besteed. Wel wil ik nog noemen het samengaan van de Voedselbank 
Wijk bij Duurstede met de Voedselbank in Bunnik zodat wij vanaf 1 juli 2014 officieel Voedselbank Kromme Rijn heten. De 
bundeling van krachten heeft slechts grote voordelen. Ook de bestuurssamenstelling is op grond hiervan gewijzigd. Een 
ander hoogtepunt dat zeker niet in dit voorwoord onvermeld mag blijven betreft de verwerving van het certificaat 
Voedselveiligheid. Vanaf 1 juli 2014 is Voedselbank Kromme Rijn een voedselveilige Voedselbank. Dank zij de inzet van 
enkele bestuursleden, de coördinatoren en vrijwilligers kon dit certificaat worden verkregen. Bij de feestelijke uitreiking 
waren de wethouders van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik aanwezig. 
De verwachting is dat 2015 een even succesvol jaar zal zijn. Dit is echter slechts mogelijk met de inzet van coördinatoren 
en vrijwilligers. Voorts zal de steun van de Gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik onontbeerlijk zijn en niet te vergeten 
de ondersteuning van kerken, instellingen, ondernemers en zeker niet in de laatste plaats: alle ingezetenen van de beide 
gemeenten. 
 
Jaap Remme, voorzitter van het bestuur. 
 

Bestuurssamenstelling. 
 
Per 21 december 2014 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. 
Peter Knobbout, lid. Wijk bij Duurstede. 
Peter van Dalen, lid. Odijk. 

 
Van de algemeen-coördinator.  
 
De Voedselbank Kromme Rijn is halverwege dit jaar gevormd door de bestaande voedselbank Wijk bij Duurstede en de 
Voedselbank Bunnik in oprichting samen te voegen.  In dit jaarverslag doen de coördinatoren van de voedselbank verslag 
van de activiteiten in 2014 bij de Voedselbank Kromme Rijn heeft afgespeeld. De bedoeling van dit verslag is het naar 
voren halen van de belangrijke gebeurtenissen.  Elk van de coördinatoren en de penningmeester heeft een bijdrage 
geleverd aan dit jaarverslag. Hun gezamenlijke bijdragen leveren een goed beeld op van de werkzaamheden bij een 
Voedselbank.  
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In het jaarverslag van 2013 is al melding gemaakt van de acties op het gebied van voedselveiligheid, die vanuit 
Voedselbanken Nederland (VBN) geïnitieerd zijn en die tot doel hebben dat elke voedselbank, die aangesloten is bij VBN, 
een certificaat verkrijgt voor het aantoonbaar veilig omgaan met voedsel. Dat behelst vooral het gesloten houden van de 
koudeketen en het hygiënisch werken.  Dit certificaat is op 27-06-2014 aan de Voedselbank Kromme Rijn uitgereikt. Daar 
zijn we heel trots op.  
Steeds weer blijkt dat de Voedselbank mag rekenen op een warm plekje in de harten van de inwoners van de gemeenten 
Bunnik en Wijk bij Duurstede. Daar zijn we heel blij mee en we doen er alles aan om dat zo te houden.  Daarbij hoort ook 
dat we medewerking verlenen aan initiatieven van derden die niet gerelateerd zijn aan voedsel. Denk daarbij aan het 
bekendmaken van kleding- en speelgoedbeurzen en andere activiteiten die van belang kunnen zijn voor onze klanten. 
Ook het uitreiken van Jarige Jop pakketten valt hieronder. De voedselbank beperkt zich tot het verdelen voedsel en, 
indien beschikbaar, producten voor schoonmaak en persoonlijke verzorging. Indien andere zaken worden aangeboden, 
wordt, zo mogelijk, in overleg met de aanbieder een oplossing gezocht om deze toch goed terecht te laten komen.    
Zeker vermeldenswaard is de nauwe samenwerking met de voedselbanken in de naaste omgeving: Zeist, De Bilt, 
Utrechtse Heuvelrug en Houten. Met deze collega’s wordt regelmatig voedsel uitgewisseld. Wat de één soms in te grote 
hoeveelheden heeft, kan meestal een collega goed gebruiken. Ook op organisatorisch gebied vindt regelmatig overleg en 
kennisuitwisseling plaats.  
Ik dank hierbij onze leveranciers, sponsoren en vrijwilligers voor weer een jaar van prettige samenwerking.    
 
Maarten de Vries, algemeen coördinator.  
 

Financiën.  
 
In 2014 is het werkgebied van onze voedselbank uitgebreid met de Gemeente Bunnik. Dit heeft tot gevolg dat het 
potentieel aan geldgevers is uitgebreid. Vooral de kerken uit de gemeente Bunnik hebben een substantiële bijdrage 
geleverd aan onze inkomsten. De activiteiten in het kader van de fondswerving hebben zich ook in 2014 gericht op 
verschillende sectoren van de samenleving. De Gemeente Wijk bij Duurstede, de kerken, het bedrijfsleven, lokale Goede 
Doeleninstellingen en de lokale bevolking hebben bijgedragen aan de voedselbank. Daarnaast is in 2014 ook een beroep 
gedaan op het Oranjefonds. 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 2014 in totaal een bedrag van € 7.348 
overgemaakt. Uitschieters daarbij waren de donaties van PCI Johannes XXIII van in totaal € 2.018 en de donaties van de 
Nederlands Hervormde Kerk in Wijk bij Duurstede van in totaal € 2.256, waaronder een deel van de opbrengst van de 
boekenmarkt. Van het Wijkse bedrijfsleven mochten wij € 2.583 ontvangen waaronder een eenmalige gift van € 1.500 
van Aegir Marine ten behoeve van de aanschaf van koelboxen en thermometers. Vier lokale Goede Doelen instellingen, 
Rotary Club Wijk bij Duurstede, De Wijkse Stichting, de Willem van Abcoudestichting en De Nieuwe Schakel hebben in 
totaal een bedrag van € 6.975 aan de voedselbank geschonken. Van het Oranjefonds hebben we een donatie ontvangen 
van € 2.316 voor de aanschaf van een schrobmachine.  
Last but not least heeft de lokale bevolking laten blijken dat er voor de voedselbank maatschappelijk draagvlak is binnen 
de samenleving. Vooral tijdens de kerstmarkten in Wijk bij Duurstede en de wenskaartenactie laat de bevolking zich van 
hun beste kant zien. Over 2014 werd in totaal een bedrag van € 6.337 aan de voedselbank gegeven. Daarnaast vonden er 
tal van acties en initiatieven plaats waaronder acties op basisscholen, in totaal leverde dat een bedrag van € 1.474 op. 
Inclusief een bijdrage van € 1.800 van Voedselbanken Nederland is over 2014 in totaal een bedrag van € 27.624 (2013: € 
23.084) bijeen gebracht. Wij zijn de gevers daar zeer dankbaar voor.  
Aanwending van de ontvangen gelden: De exploitatie kosten over 2013 bedroegen in totaal € 22.098 (2013: € 21.994). 
Naast de afschrijvingen op koelbus en koelinstallatie van € 3.832 zijn de exploitatiekosten van de koelbus de belangrijkste 
kostenpost. Deze kosten vielen in 2014 hoger uit dan verwacht in verband met een schade aan de bus door een 
eenzijdige aanrijding. In 2014 zijn een aantal kleine aanschaffingen gedaan waaronder aankoop van een schrobmachine, 
thermometers en koelboxen. Aankopen die noodzakelijk waren in verband met voedselveiligheid.  
Het overschot van 2014 hebben we kunnen toevoegen aan de continuïteitsreserve, waarmee deze reserve op het 
gewenste niveau van één jaar exploitatiekosten (€ 18.000) is gebracht.  
 
Cor van Echtelt, penningmeester. 
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Opslag en distributie.  
 
In 2014 zijn we er wekelijks weer in geslaagd een goed gevuld en gezond pakket voor onze klanten samen te stellen. De 
hoeveelheid pakketten was sterk wisselend. Vooral in de periode na de zomer zagen we het aantal pakketten sterk 
afnemen. Tegen het eind van het jaar was deze afnamen echter al weer grotendeels teniet gedaan. In maart van 2014 
hebben we afscheid genomen van de coördinator Opslag en Distributie, Albert Aten. Met veel dank voor wat hij vanaf de 
start van de Voedselbank Wijk bij Duurstede aan werk verzet heeft.  
Zijn plaats is ingenomen door Tally Kikkert, een ervaren kracht die er voor gezorgd heeft dat alles doordraaide en gaande 
weg haar eigen stempel op de gang van zaken gezet heeft. Dat eigen stempel komt o.a. naar voren in de andere inrichting 
van de opslag. Dit is mede mogelijk door de stellingen die geschonken zijn door de familie Slager. De herinrichting was 
een grote klus, die mede dankzij Liesbeth Bode en Harry van Woudenberg tot een goed einde is gebracht. Dit is grote 
verbetering. Dankzij de stellingen kunnen we nu de producten en hun houdbaarheidsdatum beter overzien, daardoor is 
het direct duidelijk is welke producten het eerst moeten worden mee gegeven in de kratten. 
 

 
 
Helka schoenen zaak sloot afgelopen zomer haar deuren en mochten wij als Voedselbank de stellingen hebben. Dit kwam 
goed van pas en ze hebben deze een mooie plaats gekregen in onze opslag ruimte in Langbroek. 
 
Ervaring leerde ons dat het aanhouden van grote voorraden diepvries niet nodig is. De aanvoerstroom is betrouwbaar 
genoeg om met een beperkte voorraad toe te kunnen. Dat heeft er toe geleid dat er een aantal vrieskisten is afgevoerd. 
Hiermee wordt een flinke hoeveelheid energie bespaard. Dat past ook goed in ons streven naar duurzaamheid. Doordat 
Voedselbank Utrechtse Heuvelrug voor ons de goederen van het regionale distributiecentrum in Arnhem ophaalt, zijn wij 
in de gelegenheid om zelf wekelijks op vrijdagochtend bij Willem&Drees in Cothen verse groenten te gaan ophalen. 
Voorheen haalde Voedselbank De Bilt dit voor ons op. Nu kunnen we zelf selecteren. Vaak is zo veel groente beschikbaar 
dat een deel kan worden doorgegeven aan Voedselbank Utrechtse Heuvelrug. Zij halen onze spullen in Arnhem, wij geven 
verse groenten. Een mooi voorbeeld van onderlinge samenwerking tussen de voedselbanken in de regio. Daar hoort ook 
de samenwerking met Voedselbank Utrecht onder. Spullen die wij niet kunnen uitgeven en ook niet nog een week 
bewaard kunnen worden, worden aan hen door gegeven. Omdat zij op zaterdag hun uitgifte hebben komt het daar nog 
goed van pas.  
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Wij blijven in 2015 onze uiterste best doen een goed gevuld pakket te blijven verzorgen en ons groene veiligheidslabel te 
behouden. Ook danken we de firma Aegir Marine die het mogelijk heeft gemaakt om nieuwe koeldozen aan te schaffen. 
Dat maakt dat we ons werk nog beter kunnen doen. 
 
Tally Kikkert, coördinator. 
 

 
  
 

Transport. 
Binnen de voedselbankorganisatie neemt de afdeling Transport een belangrijke plaats in. De afdeling bestaat uit zes 
chauffeurs. Zij zijn verantwoordelijk voor het ophalen en afleveren van brood, groente, fruit, vlees, zuivel en sapjes aan 
de uitgiftepunten voor onze cliënten. De chauffeurs beschikken over een bus, die is voorzien van een professioneel 
koelsysteem. Dit systeem wordt jaarlijks gecontroleerd.  
De chauffeurs rijde op maandag, donderdag en vrijdag. Men haalt voedsel op bij de vaste leveranciers, particulieren en in 
Leersum halen ze de spullen op die de collega’s van VB Utrechtse Heuvelrug voor ons bij het distributiecentrum in 
Arnhem voor ons hebben opgehaald. Ook bij eventuele acties van scholen en kerken verzorgen de chauffeurs het 
transport. Alle producten worden afgeleverd bij de opslag in Langbroek. Op vrijdag worden alle voedselpakketten 
afgeleverd op het uitdeelpunt in Wijk bij Duurstede. Hier wordt alles uitgeladen en opgesteld voor de cliënten. Het 
transport vindt plaats onder strikte condities. Zo mag bijvoorbeeld de koudeketen nimmer worden onderbroken. Hiertoe 
controleren wij de temperatuur van alle niet houdbare producten, zoals zuivel en vlees. De vastgestelde temperatuur 
wordt vastgelegd in een logboek. Hygiëne en voedselveiligheid zijn van groot belang.  
De afdeling wordt aangestuurd door een coördinator, die tevens verantwoordelijk is voor de controle en het onderhoud 
van de bus. De bus en de chauffeurs zijn het rijdende visitekaartje van de Voedselbank. Wij hechten daarom zeer aan een 
schone bus en correct optredende chauffeurs. Onze chauffeurs zijn steeds herkenbaar aan hun fel blauwe bodywarmers.  
Het transport naar Bunnik wordt gedaan door een aantal roulerende chauffeurs. De vaste chauffeur is al enige tijd ziek. 
Zij gebruiken hun eigen auto of een busje dat om niet beschikbaar gesteld wordt door garagebedrijf Bol uit Bunnik/Zeist. 
 
Jules Habets, coördinator transport.  
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Uitgiftepunt Bunnik.  

Het uitgiftepunt is nog steeds gevestigd in de locatie “Huize Bunnichem”. In dit jaar hebben wij gemiddeld voor 4 
gezinnen de uitgifte mogen verzorgen. De chauffeur die voor de aanvoer van de kratten met voedsel zorgde vanuit 
Langbroek is helaas ziek geworden. Maar gelukkig is dat door andere chauffeurs voorlopig overgenomen. Voor alle 
vrijwilligers van de uitgifte en de chauffeurs die hieraan meewerkten hartelijk dank. Het persoonlijke contact met de 
ontvangers was altijd opperbest. De vernieuwing van de thermostaat voor de controle van de diepvries producten heeft 
een positief effect gehad. Voor 2015 verwachten wij een toename van nieuwe klanten. De uitgifte voor 2015 zal door de 
nieuwe coördinator “Marieke van Konigslow” verzorgd worden.  
 

Hennie Spijker, coördinator uitgifte.  

Uitgiftepunt Wijk bij Duurstede.  

Het jaar 2014 was het jaar van de certificering en dat bracht ook voor het uitgiftepunt veranderingen met zich mee. Om 
het certificaat te behouden moeten we een constante kwaliteit hebben in de temperatuur van de producten en de 
hygiëne van ons handelen. Om dit te waarborgen houdt de coördinator per week een logboek bij waarin de 
temperaturen van de inhoud per tempex doos vermeld staan, één maal per maand worden de koelkast en diepvriezer op 
temperatuur gecontroleerd en een keer per jaar wordt de meet temperatuur geijkt. Vóór de uitgifte worden de 
tafelbladen gedesinfecteerd en vóór elke uitgifte desinfecteren vrijwilligers hun handen. Sinds januari 2014 maken we 
gebruik van papieren handdoeken, keukenrollen en zakdoekjes. Tijdens de uitgifte wordt de temperatuur van het voedsel 
gewaarborgd. Bij elke nieuwe uitgifte wordt de temperatuur van de inhoud van de tempexverpakkingen gemeten. Bij 
warm weer laten we de koelbus de producten extra koelen en koelen we de tempexdozen bij met extra koelelementen. 
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Het uitgiftepunt is gehuisvest in het gebouw van Stichting Binding aan de achterzijde van het pand dit in verband met de 
privacy van de klanten. Elke vrijdag is dit punt in Wijk bij Duurstede geopend van 12.00 – 15.30 uur. Er zijn altijd 5. 
vrijwilligers aanwezig. In verband met de beperkte ruimte wordt de uitgifte in 3 groepen gerealiseerd.  

• Groep 1 van 13.00 – 13.30 uur  

• Groep 2 van 14.00 – 14.30 uur  

• Groep 3 van 14.45 – 15.15 uur  

Elke groep is ca. 15 klanten groot. Nieuwe klanten komen altijd om 13:00 uur. Het aantal groepen hangt af van het aantal 
klanten per periode. Van 12.00 tot 12.30 uur wordt de ruimte klaar gemaakt om de klanten te ontvangen en wordt er 
koffie en thee voor de klanten gezet. Om 12.30 arriveert de koelbus met de pakketten en de diepvries- en gekoelde 
producten. Het “groenten- en fruitstalletje” is opgeheven. Alle groenten en fruit wordt nu per krat/gezin aangeleverd. Dit 
betekent dat er voor elk gezin minimaal 2 kratten aanwezig zijn, zodat de kratten niet te zwaar zijn en stapelbaar blijven. 
Na het lossen van de bus blijft de bus in Wijk bij Duurstede. Producten voor de tweede en derde groep blijven gekoeld in 
de bus tot de uitgifte voor die groep gaat starten. Daarna wordt de ruimte weer opgeruimd. Het uitgiftepunt is 52 
vrijdagen per jaar geopend behalve op de kerstdagen.  

Tineke de Vries, coördinator uitgifte. 

Acquisitie. 

In de afgelopen jaren is er een goede verstandhouding opgebouwd met onze leveranciers zodat we ook in 2014 
leveringen hebben gekregen om onze cliënten een goed gevulde krat met voedsel mee te kunnen geven. Niet alleen met 
houdbare producten, maar ook diepgevroren vlees en vers fruit en groente. De meeste groente en fruit wordt wekelijks 
gehaald bij Willem & Drees in Cothen maar ook andere groothandelaren voorzien ons van groente & fruit, zoals Gepu in 
Utrecht of boeren in de omgeving van Wijk bij Duurstede.  

 

Daarnaast ontvangen we wekelijks brood van bakkerij Lakerveld in Wijk bij Duurstede. Ook de Spar in Cothen is ons goed 
gezind en we kunnen daar vaak overtollige producten ophalen. In Cothen zit nog een bijzonder bedrijf waar we in 2014 
nog karnemelk hebben mogen tappen en ook nog vaak kaas van krijgen: Kaasboerderij De Brienenshof. Sinds kort zijn we 
hiermee gestopt omdat de cliënten weinig tot geen karnemelk dronken en er toch 1-2 vrijwilligers op de 
woensdagochtend hiermee bezig waren. We bedanken dan ook Kaasboerderij Brienenshof voor de prettige 
samenwerking en wellicht kunnen we in de toekomst hier weer mee starten, als de behoefte er is. Ook hebben we de 
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slagers in Wijk bij Duurstede & Cothen bereid gevonden om een spaarvarken neer te zetten op de toonbank met het 
verzoek aan hun klanten om te doneren voor de Voedselbank. Het donatiegeld wordt besteed bij de slager zelf aan vlees. 
En vlees is een product dat onze cliënten vaak niet zelf kunnen kopen. Daarom bedanken we Slagerij Mulder, Slagerij 
Vernooij en Slagerij Zumbrink die dit mogelijk hebben gemaakt. Later in het jaar zijn daar nog de Keurslager van der Grift 
in Odijk en Lotgering Slagers in Bunnik bijgekomen.  

 

In de loop van 2014 is ons werkgebied namelijk uitgebreid met Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het samengaan van Wijk bij 
Duurstede en Bunnik is ook aanleiding geweest voor een nieuwe naam: Voedselbank Kromme Rijn. Binnen de 
Voedselbank zijn interne wijzigingen geweest van contactpersonen en dat resulteerde er ook in dat we niet elke dag 
meer met de Voedselbankbus op pad gaan om overtollige producten op te halen bij leveranciers. De vaste rijdagen zijn 
nu de maandag, donderdag en vrijdag. Waarbij de nadruk ligt op de twee laatste dagen. Dit heeft te maken met het feit 
dat in Wijk bij Duurstede en Bunnik de uitgifte op vrijdag is en de meegegeven producten dus ook houdbaar moeten zijn 
tot deze uitgiftedag. In het begin even wennen voor onze vaste leveranciers maar ook als vrijwilligersorganisatie moeten 
we er op toezien dat we efficiënt werken en producten ophalen die nog bruikbaar zijn om uit te geven op de vrijdag. 
Naast het rijden naar leveranciers, krijgt de Voedselbank ook producten van de landelijke Voedselbank organisatie via het 
regionale distributiecentrum in Arnhem.  

Graag wil ik een aantal leveranciers onder de aandacht brengen die in 2014 structurele of incidentele leveringen 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  

• Supermarkt Anno’s Dagwinkel in Werkhoven  

• Gepu – groothandel in Utrecht  

• OP&P – marktonderzoekbureau in Utrecht  

• Royaan in Wijk bij Duurstede  

• Jumbo’s in Wijk bij Duurstede  

• Albert Heijn’s in Wijk bij Duurstede en Bunnik  

• Ton’s bloemenshop in Wijk bij Duurstede  

• Bloemisterij Henk Ganzeman in Wijk bij Duurstede  



 

Voedselbank Kromme Rijn. Jaarverslag 2014. 9 

• Bloemenboutique Nicole in Bunnik  

• Kaashuis Dorestad in Wijk bij Duurstede  

• DA Honders in Wijk bij Duurstede  

• Het Tabacks Huys in Wijk bij Duurstede  

• Royaan in Wijk bij Duurstede  

• Maaswaal – aardappelen in Cothen  

• Fruitteeltbedrijf Vernooij in Cothen  

• Ibrahim Groothandel Groente en Fruit te Nieuwegein  

• Tai-Pan Food & Nonfood te Nieuwegein  

• Bananenhandel  

• Bourmana Groothandel in buitenlandse levensmiddelen  

• Bartimeus in Driebergen/Doorn  

En nog een speciale vermelding van de slagers die mee doen met onze spaarvarken actie:  

• 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  

Vooral rond de feestdagen zijn een aantal van deze bedrijven actief om onze klanten van de Voedselbank een leuke Paas-
, Sinterklaas- en/of Kerstfeest te bezorgen. Gelukkig hebben we in Wijk bij Duurstede ook een actieve Rotary club die 
onze cliënten met dit soort feestdagen voorzien van leuke pakketten. Maar ook met Moeder -en Vaderdag zorgen de 
vrijwilligers van de Voedselbank er voor dat we een leuk pakket samenstellen van producten die we in de loop van het 
jaar krijgen. Op deze manier kunnen de kinderen toch iets leuks geven aan hen vader en/of moeder. Dit wordt altijd zeer 
gewaardeerd door onze cliënten.  

Om onze voorraad houdbare producten op peil te houden, bedenkt acquisitie acties bij supermarkten. Hierbij vragen wij 
aan de betreffende supermarkt om een stelling in te richten met eigen huismerk artikelen, zoals pasta, rijst, sauzen, 
pindakaas etc. Deze producten worden vervolgens gekocht door de consumenten en kunnen na de kassa weer ingeleverd 
worden als donatie voor 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!  

We bedanken dan ook de Spar in Cothen, de twee AH vestigingen in Wijk bij Duurstede en de AH vestiging in Bunnik die 
deze actie mogelijk hebben gemaakt.  

December acties: Hartverwarmend waren de acties in december door kerken, scholen en particuliere initiatieven om 
voedsel of geld in te zamelen voor de Voedselbank. Het Revius haalde dit jaar een record aantal kratten met voedsel op 
doordat niet 1 klas maar de gehele bovenbouw hieraan meewerkte.  De organisator achter dit idee is Zwi Hartog die we 
hartelijk danken voor zijn inzet en de 45 volle kratten. 

Ook Margje Wiggemansen en Irma van den Brink danken we hartelijk. Zij organiseerden een workshop kerstkransen 
maken waarbij het inschrijfgeld van € 25 geheel ten goede kwam aan de Voedselbank. 

Benodigdheden en lekkernijen werden door diverse bedrijven gesponsord waardoor we dus echt een goede opbrengst 
hadden. Dit werd geheel besteed aan voedsel.  

Berthina Koning, coördinator.  
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Vrijwilligers. 

“Vrijwilligers krijgen niet betaald omdat ze waardeloos zouden zijn, maar omdat hun waarde onschatbaar is! Vrijwilligers 
hebben niet zozeer tijd, maar eerder hart voor mensen.”  

Dit jaar is Voedselbank Wijk bij Duurstede met Voedselbank Bunnik samengegaan tot Voedselbank Kromme Rijn.  

Ook het afgelopen jaar hebben weer veel mannen en vrouwen uit beide gemeenten zich aangemeld als vrijwilliger bij de 
Voedselbank Kromme Rijn. De diversiteit aan vrijwilligers was weer erg groot, zowel werkeloze jongeren, UWV-ers, 
gepensioneerden, hoog en lage opgeleiden, huisvrouwen enz. Allemaal mensen met hetzelfde doel: "zinvol 
vrijwilligerswerk door tijd vrij te maken en hart te hebben voor je medemens”. De sfeer was mede bepalend om te blijven 
en velen hebben dan ook plezier in het werken bij de Voedselbank Kromme Rijn. Ondanks het feit dat men geen 
financiële vergoeding ontvangt en ook de reiskosten zelf moet betalen blijft de motivatie groot.  

Veel aanmeldingen kwamen binnen via bemiddeling van Binding, Dit is Wijk en via eigen oproepen in lokale kranten. Het 
actief blijven werven en gebruikmaken van een groot netwerk is van groot belang voor het voeden van de levensader van 
de voedselbank. Er is een groot werkaanbod binnen de voedselbank om zich voor in te zetten.  

Zo hebben we:  

• transport,  

• faciliteiten (inclusief technische dienst),  

• opslag en pakketverwerking,  

• communicatie,  

• voedselwerving,  

• uitgiftepunten  

• acties en fondsenwerven  

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.  

Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt vindt er altijd eerst een sollicitatie / informatie gesprek waarin we de 
mogelijkheden bespreken. Ook de vrijwilligersovereenkomst moet worden ondertekend, omdat vrijwilliger zijn bij de 
voedselbank wel vrijwillig, maar nooit vrijblijvend is.  

In 2014 hebben zich ca. 15 nieuwe vrijwilligers aangemeld; daartegenover hebben ca. 7 vrijwilligers zich afgemeld met 
redenen als: weer werk gevonden, gezondheid, privé omstandigheden, keuze voor ander vrijwilligerswerk, enz.  

Daarnaast ontvingen we 3 verzoeken van scholieren om hun maatschappelijke stage bij de voedselbank te mogen lopen.  

Eind 2014 stond de teller op totaal 64 actieve vrijwilligers waarvan er velen vanaf het begin in september 2010 nog steeds 
actief zijn voor Voedselbank Kromme Rijn. Op dit moment hanteren we een wachtlijst voor gastvrouwen en -mannen.  

Nogmaals 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!  

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


