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Voorwoord

In het door de ALV goedgekeurde jaarplan
2019 is vastgelegd, dat het bestuur gaat
werken aan een langetermijnvisie voor
onze organisatie. Het is daarom belangrijk
te weten welke doelen de voedselbanken
in de toekomst willen realiseren. Om daar
een beeld van te krijgen, bespreken de
leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 september a.s. het voorstel van
het bestuur om in de komende jaren veel
meer klanten van voedsel te gaan voorzien. Graag begroet ik jullie allemaal op
7 september a.s. om dit uiterst belangrijke
onderwerp met elkaar te bespreken.

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Test bij RTV West: gratis radiocampagne
in kader van Onder de Radar
RTV West biedt ons gratis radio zendtijd in
de maanden november/december 2019.
De werkgroep Onder de Radar heeft
besloten om hier, als test, gebruik van
te maken. De doelstelling van de test is
om via een radiocampagne mensen te
bereiken die wel in aanmerking komen,
maar zich nog niet melden. Het bureau
TCC wordt gevraagd om de campagne te
maken. VB Haaglanden wordt de ‘afzender’ in de campagne. Dat betekent dat in
de commercials verwezen zal worden naar
de website van VB Haaglanden. Omdat
de reikwijdte van RTV West groter is dan
het gebied dat VB Haaglanden bedient,
zou de campagne ook effect kunnen
hebben op andere voedselbanken in de
regio. Als een voedselbank daar problemen mee verwacht, horen we het graag.

Via de MEEdeler informeren we over de
voortgang. Eventuele vragen graag naar
solange.coenegracht@voedselbankennederland.nl.

Gratis snelstartgids op de ALV

Op de komende ALV van 7 september ligt voor elk bestuur van een voedselbank een
boekje klaar: “de snelstartgids” die gemaakt is in het kader van ARBO. De digitale versie
is te downloaden op de Voedingsbodem.
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Overheidscampagne
‘Kom uit je schuld’
Voedselbanken kunnen
aanhaken

Van de overheid ontvingen we
onderstaand bericht.
Op 27 mei jl. lanceerde staatssecretaris
Van Ark in Rotterdam de landelijke campagne “Kom uit je schuld” om de taboe
en de schaamte rond schulden te doorbreken. De campagne maakt gebruik van
ambassadeurs, die de problematiek aan
den lijve hebben ondervonden. De eerste
twee maanden laten een positief beeld
zien; de campagne heeft een groot bereik
gekregen in lokale, regionale en landelijke
kranten, in tv-programma’s, op radio en op
social media. Daarnaast hebben meer dan
165 gemeenten het campagnemateriaal
gedownload en zijn de posters en de flyers
zichtbaar in stadhuizen, gemeenteloketten en buurthuizen. Daarmee is een eerste
goede stap gezet.
In de volgende stap willen we de zichtbaarheid van de campagne vergoten via grote
werkgevers, zorgverleners, brancheverenigingen en andere betrokken organisaties.
We willen de boodschap – ga in gesprek
over uw geldzorgen – onder de aandacht
brengen bij hun werknemers, cliënten en
achterban.
Daar kunnen we ook de voedselbanken bij
(vervolg op pagina 2)
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gebruiken. Daarom willen we het volgende
vragen:
Gebruik het campagnemateriaal
In onze toolkit bieden we verschillende
posters van onze ambassadeurs, flyers
over de taboedoorbreking en clipjes die u
(online en print) rechtenvrij kunt gebruiken.
De posters en flyers bieden ruimte om een
eigen logo te plaatsen. Maak er gebruik
van!
Volg onze social media!
De verhalen van de ambassadeurs
verspreiden we via Facebook, Twitter en
Linked-in, deel onze berichten!
Aandacht voor werknemers met
schulden
Nederland telt momenteel bijna 1,4 miljoen
huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Ook binnen de voedselbank kunnen er medewerkers zijn die
worstelen met schulden. Verschillende
organisaties kijken daarom hoe zij in hun
eigen organisatie de schaamte en taboe
rond schulden kunnen doorbreken. Daarvoor gebruiken zij het campagnemateriaal
en maken het onderwerp bespreekbaar:
“Kom jij er uit?”.
Wil je hierover tips of ideeën? Kijk dan hier
https://www.financieelgezondewerknemers.nl/Informatie-en-tools/ of mail naar
schuldhulp@emma.nl.
Wij denken graag mee over manieren om
de campagne te versterken, vanuit het
ministerie maar ook vanuit het bureau dat
de campagne uitvoert (EMMA).
Neem daarom vooral contact op via
schuldhulp@emma.nl, dan denken wij met
u mee.

Gewijzigde richtlijn alcoholvrije dranken
Na een zorgvuldige discussie en met voortschrijdend inzicht heeft het
bestuur van Voedselbanken Nederland besloten om het negatief advies
over het distribueren van alcoholvrije dranken te wijzigen.

Wat is de definitie van alcoholvrije
dranken?
Wettelijk gezien wordt onderscheid gemaakt tussen alcohol houdende dranken
(meer dan 0,5% alcohol) en alcoholvrije

dranken (minder dan 0,5% alcohol).Voor
bier geldt een speciale regel in Nederland.
Bier mag als alcoholvrij worden aangeduid
als het minder dan 0,1% alcohol bevat.
Daarboven is het alcohol arm bier.

categorie
Bier
Overige dranken

alcoholarm
<0,5 %
nvt

alcoholvrij
< 0,1 %
<0,5 %

Ook in natuurproducten. zoals vruchtensappen, kan een geringe hoeveelheid
alcohol aanwezig zijn. Dat is minder dan
0,5% en het uitdelen van zulke producten
is uiteraard geen bezwaar. Bij een product
als kefir wordt soms op de verpakking
vermeld dat er een beetje alcohol in zit. Als
dit minder is dan 0,5% dan is het wettelijk
gezien een alcoholvrij product dat aan
onze klanten kan worden uitgedeeld.
Overige levensmiddelen die alcohol
bevatten
Producten als Rum-rozijnenvla of Tiramisu
bevatten een minieme hoeveelheid alcohol
(minder dan 0,5%). Zulke producten kunnen worden uitgedeeld.
Voedselbanken ontvangen soms producten zoals een dressing waar cognac of iets
dergelijks in is verwerkt, waardoor het alcoholgehalte bijvoorbeeld 2% is. Het gebruik
van zulke producten zal niet leiden tot een

serieuze consumptie van alcohol, maar het
is wel een alcohol houdend product. Het
beleid is dan om het niet uit te delen.
Samenvattend:
Er is voor voedselbanken geen belemmering om alcoholvrije dranken uit te
delen. Voor producten waar op het etiket
een alcoholgehalte van meer dan 0,5% is
vermeld geldt het advies deze niet te distribueren. Het Handboek Voedselveiligheid
zal in een volgende versie hierop worden
aangepast.

Workshop voedselveiligheid 14 oktober 2019
Voor coördinatoren en bestuursleden voedselveiligheid
die praktijkervaring en kennis
hebben van het Handboek biedt
het team voedselveiligheid een workshop
aan waarbij we twee onderwerpen verder
uit diepen. In deze workshop wordt er na
de presentatie in kleine groepen verder
gesproken, zodat lokale ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Onderwerpen zijn:

De verborgen Voedselbanklant-onderzoeksresultaten beschikbaar

Lisa Frenkel, studente antropologie aan de
UVA, deed onderzoek naar schaamte. Zij
werkte drie maanden als vrijwilliger bij een
lokaal buurthuis in een wijk waar veel armoede heerste. Ze sprak met veel huidige
en potentiele voedselbank klanten. Lisa
schreef een waardevol en prettig leesbare
samenvatting van haar onderzoek. Deze is
te downloaden op Voedingsbodem>Onder
de Radar.

alcohol bevattend
>= 0,5 %
>= 0,5 %

Voor vragen is Lisa beschikbaar via
lisafrenkel@hotmail.com

1. Het borgen van de temperatuur
Hoe kan je verantwoord de temperatuur
borgen zonder teveel te meten en registreren? Met praktijkvoorbeelden laten we zien
hoe dat kan.
2. Kwaliteit in relatie tot THT/TGT
Dit geeft de coördinatoren voedselveiligheid inzicht hoe zij lokaal kunnen omgaan
met het beoordelen van de kwaliteit.
Waarom kan bij het ene product de THT
overschreden worden en bij het andere
product niet?
Voor dit jaar staat er nog één workshop
gepland:
maandag 14 oktober van 10:30 uur tot
15:30 op het Servicecentrum te Houten.
Geef je bijtijds op, want vol = vol.
Aanmelden bij teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl
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Onderhoud koelinstallaties
Koelinstallaties zijn belangrijk
om producten langer te kunnen
bewaren. Om de producten
veilig te houden is regelmatig
onderhoud van deze installaties noodzakelijk evenals het kalibreren van de thermometers in deze installatie.
Om de installaties te laten functioneren
wordt gebruik gemaakt van koelmiddelen
(gassen). Deze gassen, gehalogeneerde
fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s), zijn schadelijk voor het milieu als deze vrijkomen.
Om het milieu te beschermen heeft
de overheid een wetgeving (F-gassen
verordening) in het leven geroepen die
toeziet op het gebruik en de hoeveelheid
van deze gassen. In deze wetgeving is
beschreven dat een periodieke controle
op lekkage van deze gevaarlijke gassen
uitgevoerd moet worden tijdens de zgn.
STEK controle (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek). Afhankelijk van het
gebruikte soort gas dient een controle
jaarlijks of 2-jaarlijks plaats te hebben.
Voor de voedselbanken betekent dit
dat vrijwel alle koelcellen /vriescellen en

waarschijnlijk ook grote koelauto’s regelmatig een wettelijke controle moeten laten
uitvoeren door een STEK erkend bedrijf.
Kleine koel- en vriesinstallaties zoals koelof vrieskasten/-kisten en kleine koelauto’s
vallen meestal niet onder deze wetgeving.
Een en ander is afhankelijk van de soort en
hoeveelheid gas dat gebruikt is. Zekerheid
kan uitsluitend gegeven worden door een
STEK erkend bedrijf.

Alrijne ziekenhuis
doneert voedselthermometers

75 voedselthermometers zijn
overhandigd aan Voedselbanken Nederland. Nadat het
Alrijne ziekenhuis de thermometers een jaar lang intensief gebruikte,
worden ze nu eerst door Testo BV opnieuw
afgesteld. Daarna kunnen de voedselbanken door heel Nederland gebruik maken
van de thermometers.

WAU! doneert aan de voedselbank
WAU! Waar Animatie Uitblinkt, Is een
animatiebedrijf dat animatieprogramma’s en uitvoerend personeel levert aan
campings en vakantieparken door heel
Nederland en België.
Ieder jaar is één van de themaweken op
die campings het goede doel. Dit jaar kozen zij voor Voedselbanken Nederland.
De themaweek heeft plaatsgevonden van
27 juli t/m 2 augustus bij een groot aantal
campings en parken in Nederland .
Op 2 augustus is door hun animatiemedewerkers, Aartje Twinkel en Suus, het
eindresultaat gepresenteerd middels
een cheque met daarop het opgehaalde
bedrag.
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Kantooraudit NVWA

Op de agenda van de ALV van
zaterdag 7 september staat
een voorstel om in de toekomst,
ten behoeve van een zogenaamde NVWA kantooraudit, een aantal
door hen opgevraagde inspectierapporten voedselveiligheid aan de NVWA ter
beschikking te stellen.

Ongediertebestrijdng in de praktijk
Inmiddels heeft de eerste kantooraudit
plaats gevonden op 8 augustus. Vooraf
kregen we van de NVWA een lijst met acht
voedselbanken, waarvan men de inspectierapporten of de rapporten van de ongediertebestrijder wilde zien. We hebben
deze voedselbanken om hun toestemming
gevraagd en de documenten ter beschikking gesteld van de auditor. De documenten zijn besproken bij het bezoek van de
NVWA aan ons Servicecentrum te Houten.
De NVWA had vooral aandacht voor de
processen en systemen voor de borging
voedselveiligheid door Voedselbanken
Nederland. Uit deze kantooraudit zijn geen
directe aanwijzingen gekomen richting de
acht voedselbanken. Er komt binnenkort
een schriftelijke rapport van de NVWA met
hun zienswijze en mogelijk ook suggesties
ter verbetering van het borgingsproces.
Daarna zal men bij drie tot vijf voedselbanken willekeurig gekozen uit de 169 leden!)
onaangekondigd inspecties uitvoeren ter
verificatie van deze bevindingen.
Als deze inspecties bevestigen wat men
op papier heeft geconstateerd (dat de
voedselveiligheid bij onze organisatie
goed geborgd is) kunnen de voedselbanken weer verder als formulebedrijf.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Buongiorno, benvenuto è Voedselbank Arnhem!
Goedemorgen, welkom bij de Voedselbank Arnhem
Op vrijdag 19 juli verwelkomde VB Arnhem
veertien Italiaanse studenten uit Trento. Zij
waren drie weken in Nederland en volgen
het Technasium onderwijs. Centraal binnen
het Technasium staat het vak Onderzoek
& Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen
in teamverband projectmatig werken aan
actuele bètatechnische opdrachten uit de
praktijk.
De studenten hadden de opdracht gekregen om na te gaan welke mogelijkheden er
nog meer zijn ter voorkoming van verspilling van voedsel. Als onderwerp kozen zij
voor aardappelen: wat kun je er nog meer
mee! Voordat zij hun resultaten van hun
onderzoek presenteerden, heeft Tom Hillemans eerst een uitgebreide presentatie
gegeven hoe de voedselbank werkt, lokaal
en landelijk.

Een nieuw leven voor overgebleven
aardappels
In vier groepen hebben de studenten
uitgebreid onderzoek naar gedaan met
als resultaat: gezichtsmaskers, aardappelmeel, ijs en aardappelplastic bestek.
Binnen drie weken kun je niet een hele
nieuwe productielijn opzetten van overgebleven aardappelen, maar het heeft de
studenten wel inzicht gegeven dat er meer
mogelijkheden zijn ter voorkoming van
verspilling van voedsel.
Opmerkelijk detail: het bedrijf dat de aardappelijs gaat maken, is restaurant In Stock!
Kijk op: https://www.instock.nl/
Met een: la ringrazio molto per la vostra
venuta, namen de studenten afscheid van
de voedselbank.

Op weg naar de volgende 10 jaar
De FEBA (organisatie van Europese voedselbanken) heeft onder deze titel zijn jaarverslag gepubliceerd. Naast vermeldenswaardige feiten als; een nieuw kantoor,
nieuwe leden en een nieuw bestuur, staan
er ook nog wetenwaardigheden in als: de

totale hoeveelheid verstrekt voedsel in
Europa (781000 ton!) en het totale aantal
klanten ( 9,3 miljoen!).
Het volledige verslag - wel in het Engels is te vinden op de site van de FEBA:
www.eurofoodbank.org

Kalender
Training Voedselveiligheid		 26 augustus van 10:30 tot 15:30 uur in
					
Zwolle
Algemene Ledenvergadering		 7 september 2019
Week van de alfabetisering		 9-15 september 2019
Week van de Voedselbanken		 14 t/m 20 oktober 2019
Wereldvoedseldag		 16 oktober
Internationale Dag voor uitroeiing armoede		 17 oktober 2019
Internationale dag van de rechten
van het Kind		 20 november 2019
Algemene Ledenvergadering		 30 november 2019
Nationale Vrijwilligersdag		 7 december 2019
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