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1. Woord van de voorzitter. 

 
Voor Voedselbank Kromme Rijn was 2016 het tweede volledige jaar dat er sprake was van een 
samenvoeging van de voormalige voedselbanken van Wijk bij Duurstede en Bunnik. Wederom werd 
bevestigd dat de fusie een goede beslissing is geweest en dat er een intensieve samenwerking tot 
stand is gekomen tussen de vrijwilligers uit Bunnik en Wijk bij Duurstede. Een en ander komt ook tot 
uitdrukking in het jaarverslag 2016 dat u hierbij  
wordt aangeboden. Een uitgebreid beeld van de activiteiten van Voedselbank Kromme Rijn in het 
jaar 2016 wordt hierin geschetst. 
U ziet dat Voedselbank Kromme Rijn geheel heeft voldaan aan de verwachtingen die voorafgaand 
aan het jaar 2016 zijn gesteld. Onze dank gaat uit naar de zeer gemotiveerde vrijwilligers die met 
grote inzet een prachtig resultaat hebben neergezet en hierbij geheel trouw zijn gebleven aan de 
oorspronkelijke doelstellingen van de Voedselbank. Onze missie was en is het tegengaan van 
verspilling van voedsel om dit voorts in goed verzorgde pakketten te verstrekken aan personen en 
gezinnen die om welke oorzaak dan ook, in financiële zin niet bij machte zijn om zichzelf volledig in 
het levensonderhoud te voorzien.   
Het aantal voedselpakketten dat Voedselbank Kromme Rijn heeft uitgegeven had in 2016 een 
gemiddelde van 30 per week. Hiermee werden zowel alleenstaanden als gezinnen geholpen. Naast 
de vrijwilligers, moeten ook de coördinatoren (overigens ook vrijwilligers) en in het bijzonder de 
algemeen coördinator Maarten de Vries, worden genoemd. Ook in hun richting past een woord van 
dank. Samen zijn zij er in geslaagd van Voedselbank Kromme Rijn een goed lopende organisatie te 
maken. Dit is ook van groot belang voor onze leveranciers die er vertrouwen in moeten hebben dat 
het voedsel dat zij verstrekken goed wordt bewaard en opgeslagen en uiteindelijk in goede staat 
terecht komt bij onze klanten. Voor de inbreng van onze leveranciers –groot of klein- zijn wij zeer 
dankbaar. Zonder hun hulp zou de Voedselbank niet kunnen bestaan. 
Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats in de richting van de gemeenten Wijk bij Duurstede en 
Bunnik. De sporthal in Langbroek die de Voedselbank ter beschikking wordt gesteld is van 
onschatbare waarde en draagt er mede aan bij dat er sprake is van een goedlopende organisatie. 
Ook mogen wij de plaatselijke kerken niet vergeten en de vele particulieren, bedrijven en instellingen 
die Voedselbank Kromme Rijn een goed hart toedragen en op allerlei wijze ondersteuning bieden; 
van giften tot bijdragen in natura.  
Voedselbank Kromme Rijn is een begrip geworden in het stroomgebied van de Kromme Rijn, van 
Bunnik tot Wijk bij Duurstede. Bestuur en vrijwilligers hopen dit in stand te houden en rekenen ook 
in het jaar 2017 op de onmisbare steun van alle hierboven genoemde personen en instanties. 
 
 

2. Bestuurssamenstelling. 

Per 31 december 2016 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. 
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3. Van de algemeen-coördinator. 

Voor de Voedselbank Kromme Rijn was 2016 een rustig jaar. Het aantal klanten nam tegen de zomer 
af en is daarna weer toegenomen tot het gebruikelijke aantal. Dit beeld is in lijn met wat collega 
voedselbanken hebben ondervonden. Het aantal vrijwilligers is goed op peil gebleven en ook onze 
leveranciers bleven ons trouw voorzien van hun overschotten. Zo zijn wij wekelijks in staat om aan 
onze klanten een goed gevuld voedselpakket aan te bieden met doorgaans een ruime hoeveelheid 
verse producten en voorkomen we gelijktijdig het verspillen van voedsel. 
Zoals gebruikelijk hebben de coördinatoren een kort verslag geschreven over de zaken die zich in hun 
aandachtsgebied hebben afgespeeld. Daar leest u in meer detail over gebeurtenissen in 2016. 
Ook op het gebied van voedselveiligheid hebben we weer goed gepresteerd. Bij de onaangekondigde 
inspectie hebben we 97 van de maximale 100 punten gescoord. Ruim voldoende om het certificaat te 
behouden. 
2016 was een goed jaar vooral dankzij de inzet van onze leveranciers en onze vrijwilligers. Ik heb er 
het volste vertrouwen in dat 2017 minstens zo goed zal zijn. 
 
 

4. Financiën. 

Ontvangsten. 
Ook in 2016 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 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 2016 in totaal een 
bedrag van € 4.277 (2015: € 4.490) overgemaakt. Daarbij waren de gezamenlijke kerken onze 
grootste sponsor. Van het Wijkse bedrijfsleven mochten wij € 3.150 (2015: € 5.133) ontvangen 
waarvan € 2.900 van bedrijven die een logo op onze koelbus hebben laten plaatsen. Stichting De 
Nieuwe Schakel heeft een bedrag van € 839 aan de voedselbank geschonken, daarmee heeft deze 
stichting de brandstofkosten voor onze koelbus voor haar rekening genomen.  
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 haar beste kant zien. Over 2016 werd in totaal een bedrag van € 5.103 (2015: € 
3.902) aan de voedselbank gegeven. Daarnaast vonden er tal van acties en initiatieven plaats 
waaronder acties bij sportverenigingen en kinderopvang, in totaal leverde dat een bedrag van € 412 
(2015: € 2.104) op.  
Inclusief steun van € 1.000 van De Voedselbanken Nederland, is in 2016 in totaal een bedrag van € 
16.406 (2015: € 20.908) bijeengebracht.  Wij zijn alle de gevers zeer dankbaar. 
Uitgaven. 
De exploitatie kosten over 2016 bedroegen in totaal € 11.162 (2015: € 14.012). Naast de 
afschrijvingen op koelbus en koelinstallatie van € 2.713 zijn de exploitatiekosten van de koelbus de 
belangrijkste kostenpost. Deze kosten waren in 2016 veel lager dan in 2015 en in 2014 omdat het 
onderhoud aan de bus lager was onder meer door een schadegeval in 2014. Ook de kosten van het 
brandstofverbruik waren lager door de samenwerking met Voedselbank Heuvelrug voor het ophalen 
van voedsel bij het RDC Arnhem. In 2016 is het laatste deel van de aanschafkosten van de koelbus 
afgeschreven. In de nabije toekomst zal de huidige koelbus aan vervanging toe zijn. 
Het overschot van 2016 voegen we toe aan de algemene reserve. 
 

Met opmerkingen [JvG1]:  
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Winkelactie. 

 
5. Opslag en Distributie. 

Het Opslag en Distributiecentrum in Langbroek heeft in 2016 prima gefunctioneerd. In alle opzichten 
was het een goed jaar.  
 

• De inzet van alle vrijwilligers was prima. Het verloop minimaal. Er zijn vrijwel alleen goed 
ingewerkte mensen en dat maakt het werken gemakkelijk. 

• De aanvoer van zowel verse als lang-houdbare producten was voldoende om dit jaar zo`n 
1650 goed gevulde pakketten samen te stellen. Per week voor ca. 75 tot 80 mensen. 

• Het lijkt erop dat in 2017 een belangrijke leverancier, Willem&Drees, grotendeels wegvalt 
door een verandering bij dit bedrijf. Hopelijk kan dit worden gecompenseerd door leveringen 
door de 3 Jumbo filialen on ons verzorgingsgebied.  

• Ook dit jaar zijn we weer onverwacht bezocht door een inspecteur van de Houwers Groep, 
die ingehuurd is door de VBN, om te controleren of we nog voldoen aan de eisen van 
voedselveiligheid. Met 97 uit 100 punten voldeden we zeer ruim aan de eisen.  
De aangereikte verbeterpunten zijn uitgevoerd. 

• De oprit naast het pand is door de gemeente opnieuw bestraat en later door een 
stratenmaker geheel belangeloos uitgebreid. Het laden en lossen van de bus is nu een stuk 
gemakkelijker. 

• Ook dit jaar hebben we regelmatig spullen uitgewisseld met collega voedselbanken: 
Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Zeist, De Bilt, Nieuwegein. 

• Gedurende een aantal weken hebben we hulp gehad van 2 scholieren in het kader van het 
vervullen van hun maatschappelijke stage. 

• Graag willen wij ook nog de bijdrage van Bep vermelden. Zij wil niet nader genoemd worden 
maar komt gemiddeld om de twee maanden met een aantal zeer goed gevulde tassen aan 
om die spullen aan de voedselbank te doneren. 
 

De belangrijkste overgebleven wens is het vinden van een geschikte plaatsvervangend coördinator. 
Door het ontbreken daarvan is de organisatie kwetsbaar. Een plaatsvervangend coördinator zal ook 
de werkdruk van de coördinator Opslag en Distributie.  
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De voedselpakketten worden klaargemaakt. 
 

6. Transport. 

De afdeling Transport neemt een belangrijke plaats in.  
Levensmiddelen worden opgehaald en via de opslagplaats in Langbroek in pakketten gebracht naar 
de uitgiftepunten. Onze cliënten halen ze daar op. 
Gedurende het afgelopen jaar vonden onder de chauffeurs een aantal wisselingen plaats. Per 31 
december 2016 bestaat de afdeling uit 12 vaste- en 2 incidenteel oproepbare chauffeurs. 
De chauffeurs beschikken over een bestelbus met koelsysteem, die jaarlijks wordt gecontroleerd. 
Om veiligheidsreden en ter ondersteuning wordt de bus elke rit bemand door 2 personen. 
Met een regelmatig geactualiseerd handboek in de bus kunnen zij hun kennis op peil 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. Hygiëne en voedselveiligheid 
komen 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 van de voedselpakketten plaats van Langbroek naar het uitgiftepunten 
in de Binding in Wijk bij Duurstede en in Bunninchem in Bunnik. Naar de Binding met de bus en naar 
Bunnichem met de eigen auto van de chauffeur. Hij kan ook, zo nodig, gratis gebruik maken van een 
door Autoschade Boll beschikbaar gestelde bus. 
Bij diverse inzameling acties van supermarkten, kerken en scholen verzorgt de door afdeling 
Transport het vervoer. 
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De Koelbus. 
 

7. Uitgiftepunt Bunnik. 

De wekelijkse uitgifte in Bunnik is nog altijd vanuit de strijkkamer van Huize Bunnichem, Bunnik. Een 
prima locatie. 
Het afgelopen jaar schommelde het aantal uitgiftes tussen de 1 en 6 cliënten per uitgifte. Door het 
relatief geringe aantal cliënten heb je bij de uitgifte, voor degene die daar behoefte aan heeft, ook 
tijd voor een praatje. Dit kan voor alle twee de partijen, soms heel positief zijn. 
Het afgelopen jaar was de hoeveelheid uit te geven producten erg veel. Zo veel zelfs dat het voor 
sommige cliënten haast niet te doen was om de spullen mee naar huis te nemen. Vooral de 
overvloed aan versproducten zorgt voor overvolle tassen. 
Ook dit jaar hebben we weer gebruik kunnen maken van onze “vaste chauffeur” die elke vrijdag de 
kratten en boxen van Langbroek naar Bunnik rijdt. Echt top! Hij is zelfs dit jaar menig keer 
ingesprongen bij de uitgifte omdat we een tekort aan uitgifte-vrijwilligers hadden. 
Door ziekte en het stoppen van vrijwilligers bleef er nog maar 1 iemand over bij de uitgifte. Gelukkig 
hebben er zich, naar aanleiding van een oproep in de krant, een hele groep nieuwe vrijwilligers 
gemeld. Deze zijn inmiddels ingewerkt en draaien volledig mee. 
 
 

8. Uitgiftepunt Wijk bij Duurstede. 

Het loopt allemaal goed bij de uitgifte Wijk. Wekelijks worden 25 tot 30 pakketten uitgegeven. 
Een gastvrouw is gestopt vanwege lichamelijke gebreken, wij hebben voor haar een leuke middag 
georganiseerd met een bloemetje hapje en een drankje dit vond ze erg leuk en was verrast. 
We hebben 2 nieuwe gastvrouwen en 1 gastheer mogen verwelkomen. Zij voelen zich al helemaal 
thuis binnen ons team en werken lekker mee met de rest. 
Twee keer per jaar bespreken we met elkaar mogelijke verbeteringen en vernieuwingen. Daar maken 
we een gezellige bijeenkomst van.  Eén keer per jaar eten we wat met elkaar in een restaurant. Zo 
leren we elkaar ook beter kennen wat natuurlijk ook belangrijk is. 
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9. Acquisitie. 

Ook in het jaar 2016 kreeg Voedselbank weer vele leveringen van onze vaste en van onze incidentele 
leveranciers. Zonder deze leveranciers is het voor ons niet mogelijk om onze cliënten een goed 
gevulde boodschappentas mee te geven. Dank aan alle leveranciers voor hen gulle giften. Of dit nu 
wekelijks, maandelijks of per kwartaal is; wij zijn blij met al het voedsel dat volgens de wet 
“Voedselveiligheid” nog uitgeleverd mag worden. Voor de supermarkten betekent dit vaak dat het 
voedsel ingevroren aangeleverd wordt. Naast de lokale leveranciers krijgen we ook producten van de 
landelijke Voedselbankorganisatie via het distributiecentrum in Arnhem. Samengewerkt wordt met 
andere Voedselbanken in de regio. 
Hiernaast is steeds aanvulling van houdbare producten in ons magazijn in Langbroek nodig. Hiervoor 
houden we regelmatig inzamelingsacties in supermarkten. Deze stellen dan bijvoorbeeld een stelling 
beschikbaar met huismerk-producten, die de klanten kunnen kopen en bij de uitgang aan ons geven. 
Deze actie is gehouden bij A&H in Bunnik, komend jaar willen we bij meerdere supermarkten deze 
actie weer houden. Ook andere initiatieven kwamen tot stand om houdbare producten in te 
zamelen. De Werkhof-gemeenschap in Werkhoven zamelde 4 gevulde kratten in en De PKN Kerk in 
Langbroek zelfs 17 kratten. Daarnaast wordt ieder jaar rond Kerst de Revius-scholenactie gehouden. 
De leerlingen krijgen dan vele kratten vol! We zijn heel blij met dit soort initiatieven. 
Ook nemen mensen contact met ons op die bruikbaar voedsel over hebben. Fijn dat zij de weg naar 
ons weten te vinden. Onze klanten zijn er blij mee. 

 

 
 

De kerstmarkt. 
 
In december staan we jaarlijks Kerstmarkt in Wijk. Deze dagen leveren veel geld. We collecteren op 
de markt en verkopen van spullen die gemaakt zijn door een grote groep vrijwilligers. Zij gaan 
creatief aan de slag en maken kerstkransen, kaarsen en creatieve kopjes, gevuld met voer voor 
vogels. Op zondag werden er weer lootjes verkocht waarbij mooie prijzen te winnen waren. De 
hoofdprijs, een hotelovernachting, werd geschonken door Leerhotel ’t Klooster, waarvoor onze 
hartelijke dank. Juwelier van Soest en Henk Ganzeman en Bloemenshop De Heul hebben ons ook 
voorzien van mooie prijzen. Op deze manier konden we leuke cadeaus weggeven.  
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De voetbalclub van SV Odijk heeft tijdens de actie van Serieus Request geld ingezameld, waarvan een 
deel is geschonken aan onze Voedselbank. De Lions in Bunnik zamelden DE-bonnen in; daarvoor 
kunnen we tegen gunstige voorwaarden pakken koffie krijgen. 
In de feestmaand december zijn ook de kinderen van de Voedselbank niet vergeten. Via de A&H-
speelgoed actie speelgoed kregen we zo veel aangeleverd, dat we het gedeeld hebben met Speel-o-
theek Katrein. Die heeft op zijn beurt onze kinderen voorzien van een strippenkaart om speelgoed te 
kunnen lenen. Ook de jaarlijkse speelgoedbeurs, die georganiseerd wordt door de Speel-o-theek, 
hebben we weer leuke cadeaus mogen uitzoeken. Namens de kinderen van de Voedselbank, onze 
hartelijke dank.  
Vermeldenswaardig zijn nog de volgende opvallende acties van onze leveranciers: 
 A&A Expo International heeft 5 zuilen voor ons gemaakt om statiegeld op te halen waarbij de firma 
Omnia magneetstickers heeft gemaakt. 
Van CP2 fieldmarketing kregen we 4 pallets Sultana koekjes, waterflesjes en mars & bros drankjes. 
Hordenboomgaard, Koel- en opslagbedrijf Vernooij en Cor Borgsteijn in Werkhoven gaven ons 
appels. 
Kaarten ontvingen we voor zondagmiddag Krommerijn concerten. 
En natuurlijk een vermelding waard: VKV Renault die altijd het onderhoud van onze bus regelt en 
klaar staat als er een mankement is. 
Het is moeilijk om hieruit te weiden over al onze leveranciers die zo veel voor ons betekenen. Vooral 
onze wekelijkse leveranciers die er vaak al bij zitten vanaf oprichting van onze Voedselbank: 
Bakkerij Lakerveld, Spar in Cothen en Willem & Drees in Cothen. 
Maar we hebben gewoon iedereen nodig die iets gedaan of betekent heeft voor onze Voedselbank in 
2016. Daarom hieronder lijst met onze sponsoren, die wij hartelijk bedanken voor hen betrokkenheid 
en we hopen op een lange samenwerking. 
 
 

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: 
Wijk bij Duurstede: Gemeente Wijk bij Duurstede, Stichting Nieuwe Schakel, Bloemenshop de Heul, 
Bloemisterij Henk Ganzeman, Lakerveld bakkerij, 2 vestigingen van Albert Heijn, 2 vestigingen van 
Jumbo, Kaashuis Dorestad, Het Tabacks Huis (koffie/thee), Slagerij Mulder, Slagerij Vernooij, Ellen 
Natuurlijk, Beautyclinic Make-up Ink, Restaurant Stefano's, St. Wijk nog Leuker, Gall & Gall 
drankenzaak, Barbershop Wijk bij Duurstede, Baptisten gemeente de Haven, de Katholieke Parochie 
(PCI Johannes XXIII), de Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente, Procurios, Urschel, De 
Tweede Winkel, Royaan, Drukkerij Den Hoed, Karwei, CP2- fieldmarketing, Hordenboomgaard, 
Ewoud en Elisabeth Gasthuis / Quarijn, Hockeyvereniging Doresteti, 'Dit-is-Het' Arbeid met Zorg, 
Voetbalvereniging CDW, Woningstichting Volksbelang, Wijkse Imker, AEGIR-Marine BV, Speel-O-
Theek Katrein, Colorspace, VKV Renault, Juwelier van Soest, Glasmontage Karsten, Mazi-Mas, A&A 
Expo International, Firma Omnia,  De Rotary, de Lions,  Zonnewijzer, Home Compagny, PepperMode, 
Langkamp Technologie, IVL en Jacomij Metalen. 
Cothen: Spar, Kaasboerderij De Brienenshof, Willem & Drees, Maatschap A. en W. van Maaswaal, 
Fruitteeltbedrijf Vernooij, Koel- en opslagbedrijf Vernooij, Insight, Slagerij Zumbrink, Fruitteeltbedrijf 
Theo en Martine Vernooij, de Protestante Gemeente en de Katholieke Parochie. 
Werkhoven: Landrucci, Werkhofgemeenschap, Cor Borgsteijn, de Hervormde Gemeente en de 
Katholieke Parochie. 
Odijk: Slagerij Boelhouder, Jumbo, Kinnegam,  SV Odijk, De Zonzijde, de Protestantse Gemeente en 
de Katholieke Parochie. 
Bunnik: Albert Heijn, Lotgering Slagers, Woonzorgcentrum Bunninchem en Autoschade Boll. 
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Gemeente Bunnik: de Lions, Krommerijn Concerten, Vrumona, de Protestantse Gemeente en de 
Katholieke Parochie. 
Langbroek: De Hervormde Gemeente in Nederlangbroek en Protestantse Gemeente in 
Overlangbroek. 
Voorts: Leerhotel het Klooster, Rabobank, Santander, Gepu – groothandel en OP&P – 
marktonderzoekbureau en diverse particuliere gevers. 
   

 
 

Koffie actie. 
 

11. Communicatie 

In 2016 zijn de contacten met de diverse lokale media geïntensiveerd. Hierdoor zijn er meerdere 
artikelen over de Voedselbank Kromme Rijn gepubliceerd. Zo verschenen in zowel Bunniks Nieuws 
als de Nieuwsbode aankondigingen en resultaten van een inzamelactie bij Albert Heijn. Een interview 
met één van onze coördinatoren werd gepubliceerd in verband met een aantal openstaande 
vacatures voor vrijwilligers. Het positieve resultaat was dat diverse personen zich hiervoor 
aanmeldden. In de Wijkse Courant haalden wij diverse keren de voorpagina met verschillende 
artikelen. Ook Ditiswijk.nl publiceerde diverse malen op zowel hun site als op hun Facebookpagina 
over onze Voedselbank.  
Om de interne communicatie te verbeteren is, in nauwe samenwerking met het Wijkse 
softwarebedrijf Procurios, geheel kosteloos een opvolger van de Nieuwsbrief gelanceerd. Daarnaast 
werd onze internetsite vernieuwd en zijn wij van start gegaan met een eigen Facebookpagina. Bij 
elkaar een goede basis voor nog meer publiciteit in 2017! 
 

 

12. “Vrijwilligers hebben niet zozeer tijd, maar eerder hart voor mensen.” 

Ook het afgelopen jaar hebben weer veel mannen en vrouwen uit het Kromme Rijngebied zich 
aangemeld als vrijwilliger bij de Voedselbank Kromme Rijn. De diversiteit aan vrijwilligers was weer 
erg groot, zowel UWV-ers, gepensioneerden, hoog- en laagopgeleiden, huisvrouwen enz., alsook een 
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scholier die een maatschappelijke stage heeft gedaan. Allemaal mensen met hetzelfde doel: "zinvol 
vrijwilligerswerk doen door tijd vrij te maken en hart te hebben voor je medemens”.  
Om bij ons te blijven werken is de sfeer medebepalend. Dat deze goed is blijkt uit het feit dat velen 
plezier hebben 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 contacten van onze eigen vrijwilligers en oproepen in lokale 
kranten. Het actief blijven werven is van groot belang voor het voeden van deze levensader van de 
voedselbank. Er is een groot werkaanbod binnen Voedselbank Kromme Rijn om zich voor in te 
zetten. Zo zijn er: 

• Transport  

• Faciliteiten (inclusief technische dienst) 

• Opslag en pakketverwerking 

• Communicatie  

• Acquisitie 

• Uitgiftepunten  

• Acties en fondsenwerving 

• Bestuurlijke taken 

• Coördinerende taken. 
De coördinator-vrijwilligers koppelt, in overleg met de desbetreffende coördinator, uiteindelijk de 
vrijwilliger aan een 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 bespreken. Na een proefperiode (die geldt voor beide 
kanten) wordt de vrijwilligersovereenkomst ondertekend. De vrijwilliger is bij de voedselbank wel 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In de overeenkomst is tegenwoordig ook het verplicht deelnemen 
aan de onlinetraining Voedselveiligheid opgenomen i.v.m. het Groencertificaat welke onze 
voedselbank in 2015 heeft ontvangen. Iedere (nieuwe) vrijwilliger moet deze onlinetraining doen. 
In 2016 hebben zich ca. 15 nieuwe vrijwilligers aangemeld; daartegenover hebben ca. 7 vrijwilligers 
zich afgemeld met redenen als: weer werk gevonden, gezondheid, privéomstandigheden, keuze voor 
ander vrijwilligerswerk, verhuizing, enz.  
Eind 2016 waren er totaal 57 vrijwilligers werkzaam, waarvan er velen vanaf het begin nog steeds 
actief zijn voor Voedselbank Kromme Rijn. We zijn helaas geëindigd met drie belangrijke vacatures 
voor plaatsvervangende coördinatoren. Voor algemene coördinatie, opslag en pakketverwerking en 
vrijwilligers. 

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!  
 
Colofon. 
Tekst bijdragen van: 
Jaap Remme, voorzitter. 
Maarten de Vries, algemeen-coördinator 
C.P. 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. 
Berthina Koning, coördinator acquisitie. 
Wil v.d. Veldt, coördinator vrijwilligers. 
Ed van Proosdij, coördinator communicatie. 
Eindredactie, Jan van Geest, secretaris. 


