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Woord vooraf 

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van het coronavirus. Deze pandemie had en 
heeft nog steeds een enorme impact op het sociaal, maatschappelijk en economisch leven. 
Ook voor Voedselbank Midden Twente heeft corona tot de nodige consequenties geleid en 
het bestuur voor een lastige besluitvorming gesteld.  
 
De afkondiging door het kabinet van de eerste coronamaatregelen in maart heeft het bestuur 
voor een dilemma gesteld: open blijven en daarmee de gezondheid en veiligheid van klanten 
en vrijwilligers in gevaar brengen of kiezen voor een tijdelijke sluiting en de uitgifte hervatten 
zodra het op een verantwoorde wijze mogelijk is. Gekozen is voor de tweede optie. 
Doorslaggevend was de omstandigheid dat het vrijwilligersbestand voor een groot deel 
bestaat uit mensen die tot een risicogroep behoren én dat de vrijwilligers zelf om sluiting 
verzochten. 
 
In de anderhalve maand dat de voedseluitgifte werd opgeschort heeft het bestuur 
burgerinitiatieven o.a. met adviezen rond voedselveiligheid en voedselleveranties 
ondersteund. Op deze wijze kon de voedseluitgifte niet alleen voor klanten, maar ook voor 
andere inwoners binnen het werkgebied van de voedselbank die geen klant zijn, in 
afgeslankte vorm doorgang vinden. De werkzaamheden van Voedselbank Midden Twente 
zijn per 1 mei mede op verzoek van de vrijwilligers coronaproof, met een strikte bezetting en 
met inachtneming van de landelijk afgekondigde coronamaatregelen hervat. Naar 
verwachting zullen deze werkwijze en aanpak nog lange tijd voortduren. 
 
De situatie rond de tijdelijke sluiting heeft aangetoond dat de onafhankelijke positie en rol die 
een voedselbank geacht wordt te hebben, de besluitvormingsbevoegdheid en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, danig onder druk kunnen komen te staan.  
 
Het bestuur van Voedselbank Midden Twente hecht grote waarde aan de Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijn (VGW) van zijn vrijwilligers. Niet alleen moet het werk veilig gedaan 
worden, maar vrijwilligers moeten zich ook prettig voelen, plezier in hun werk hebben en 
respectvol behandeld worden. Daartoe heeft het bestuur, naar aanleiding van de in 2019 
uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de nodige vervolgstappen gezet en 
een aanzet gegeven voor een VGW-beleid. Onderwerpen zoals bedrijfshulpverlening, 
omgaan met fysieke belasting, huisregels, ongewenste omgangsvormen en integriteit 
worden hierin behandeld. 
 
Vanwege corona en -maatregelen zijn in het afgelopen jaar een groot aantal faciliteiten, 
inzamelacties  en overige activiteiten sterk gereduceerd of zelfs geschrapt. De pandemie 
heeft de nodige sporen in de samenleving achtergelaten. Bedrijven en organisaties verkeren 
in economisch zwaar weer en hebben moeten besluiten Voedselbank Midden Twente niet 
(meer) financieel te ondersteunen. Daarvoor uiteraard alle begrip.  
 
De activiteiten van Stichting Jarige Job en de Roetgerink Foundation bleven dit jaar gewoon 
doorgaan. Hierdoor kregen kinderen tot en met de tienerleeftijd hun verjaardagpakketten en 
konden zo hun verjaardag, in gepaste vorm, blijven vieren. 
Met Bij Bosshardt (Leger des Heils) is de afspraak gemaakt dat Voedselbank Midden Twente 
kleding bonnen mag uitgeven die bij Bij Bosshardt kunnen worden ingewisseld. 
 
Het bestuur was blij verrast tegen het einde van het jaar te merken dat de lokale 
middenstand, supermarkten, bedrijven, scholen, particulieren ons en onze klanten niet waren 
vergeten. Daarnaast heeft Vereniging Voedselbanken Nederland (VBN) kerstpakketten voor 
onze klanten gedoneerd. Zij allen hebben de kerstgedachte invulling gegeven waardoor 
Voedselbank Midden Twente en haar klanten het bijzondere jaar 2020 toch met een goed 
gevoel hebben kunnen afsluiten.  
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1. De omgeving van 2020 

Voedselbank Midden Twente is vanuit particulier initiatief ontstaan en op 14 februari 2006 
opgericht. Voedselbank Midden Twente is actief in de gemeenten Borne, Hengelo en Hof 
van Twente. Voedselbank Midden Twente staat voor het tegengaan van verspilling van 
bruikbaar voedsel door dit gratis te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar 
werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf te voorzien. Het voedselpakket is aanvullend en 
voedselhulp duurt in principe maximaal drie jaar.  
 
De manier waarop Voedselbank Midden Twente te werk gaat, is statutair vastgelegd en 
wordt bereikt door o.a.: 

 het inzamelen en verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen  

 het opzetten van een netwerk van uitgiftepunten voor het uitdelen van 
voedselpakketten 

 
Voedselbank Midden Twente wil goed en gezond voedsel aanbieden. Elke voedselbank is 
echter afhankelijk van wat en hoeveel er aan voedsel wordt aangeboden. Voedsel weigeren 
brengt het gevaar met zich mee dat vervolgens geen voedsel meer wordt aangeboden. 
Voedselbank Midden Twente betracht om die reden de nodige terughoudendheid met 
betrekking tot het weigeren van voedsel. Alleen voedsel dat voldoet aan de normen voor 
voedselveiligheid mag aan klanten worden aangeboden. Consequentie hiervan is dat als 
aangeboden voedsel niet (meer) aan deze normen blijkt te voldoen deze op eigen kosten als 
afval wordt gestort.  
 
Het kopen van voedsel staat haaks op het tegengaan van voedselverspilling. In principe 
wordt dan ook geen voedsel aangekocht. In situaties waarin voldoende voedsel beschikbaar 
is én het klantenbestand gelijk blijft of niet bovenmatig stijgt, is dat geen probleem. 
Onderstaande ontwikkelingen wijzen op een kentering en dwingen om op een andere manier 
naar voedselverwerving te kijken.  
 
Het landelijk aanbod van voedsel is in de afgelopen drie jaren teruggelopen. Binnen de regio 
Salland Twente bestaat al geruime tijd een tekort aan droge kruidenierswaren. In andere 
regio’s bestaat juist een tekort aan versproducten. Belangrijke oorzaak van deze 
ontwikkeling is de omstandigheid dat de landelijke supermarktketens (groot en klein) de 
voedselverspilling zelf ter hand namen door: 

 een nog efficiënter en strakker inkoop- en distributiebeleid  
 voedsel ruim voor de TGT datum of aan het einde van de dag voor een gering bedrag  

met korting aan te bieden (- 35% verspillen is zonde, to good to go) 
 
Door de coronamaatregelen valt een stijging van het aantal klanten te verwachten. 
Ondernemingen moeten sluiten, mensen verliezen hun baan of opdrachten en krijgen te 
maken met een inkomensverlies. Voor een deel wordt dit verlies gecompenseerd door een 
WW-uitkering of regelingen voor (zelfstandige) ondernemers. Deze regelingen gelden 
slechts voor een bepaalde periode en pas als de omstandigheden niet verbeterd zijn, komt 
de voedselbank mogelijk in beeld. De toename van klanten, en daarmee de stijging van de 
behoefte aan voedselhulp, komt als het ware vertraagd tot stand.  
 
Een tweede verklaring voor de te verwachten stijging van het aantal klanten is de groei van 
personen en gezinnen die een aanmerkelijk deel van het inkomen kwijt is aan vaste lasten 
(huur, gas, water, gemeentelijke belastingen). In het ergste geval kunnen mensen zelfs de 
vaste lasten niet meer opbrengen en bouwen een schuld op. Door de hoogte van de lasten 
blijft er geen of nauwelijks geld over dat direct aan voedsel, kleding en andere, noodzakelijke 
zaken kan worden besteed. Kopen op afbetaling kan uitkomst bieden, met als keerzijde de 
opbouw van schulden.  
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Overigens zien wij de trend dat goede doelen organisaties en andere donateurs steeds vaker 
gelden beschikbaar stellen (uitsluitend) voor de aankoop van voedsel.  

2. Positie Voedselbank Midden Twente 

2.1 Positie en doelstelling Voedselbank Midden Twente  

Vaak wordt gedacht dat de voedselbank uitgaat van de gemeente. Dat is onjuist. 
Voedselbank Midden Twente is een stichting en geen voorziening van overheidswege waar 
men recht op heeft.  
Kernwaarden  

 neutraliteit  

 onafhankelijkheid 
 
Doelstelling  

 het bieden van gratis voedselhulp aan de armste mensen voor maximaal drie jaar 

 het voorkomen van verspilling van goed voedsel 
 
Door het verstrekken van voedselhulp wordt feitelijk een bijdrage geleverd aan de realisatie 
van het armoedebeleid in de drie gemeenten. Deze rol is opmerkelijk, want bestrijding van 
armoede is een taak van de gemeente. Het armoedebeleid valt onder de  bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de wethouders sociaal domein.  

2.2 Doelgroep/klanten van Voedselbank Midden Twente 

De doelgroep bestaat uit mensen die financieel niet rond kunnen komen. Iedereen kan in 
een financiële noodsituatie terecht komen en aangewezen zijn op tijdelijke voedselhulp.  
Maar niet iedereen doet een beroep op deze hulp. Sommigen mijden elke vorm van 
ondersteuning of zijn principieel tegen het gebruik daarvan. Weer anderen komen niet in 
aanmerking voor voedselhulp. Zij voldoen namelijk niet aan de toekenningcriteria, die 
jaarlijks door VBN worden vastgesteld. Mensen die gebruik maken van het toeslagen-
systeem en de gemeentelijke minimaregelingen komen veelal boven het norminkomen en 
komen dus niet in aanmerking voor voedselhulp.  

2.3 Financiering kosten/financiële geldstroom  

De bedrijfskosten blijven stijgen. Het voldoen aan wetgeving en het faciliteren van 
voorzieningen die daaruit voortvloeien stellen eisen aan de (administratieve) inrichting van 
de organisatie en vormen een behoorlijke kostenpost. De normen met betrekking tot de 
voedselveiligheid, maar ook de logistiek vereisen de nodige investeringen. Daarnaast levert 
Voedselbank Midden Twente een bijdrage aan de financiering van het Regionaal Distributie 
Centrum (RDC) binnen de regio Salland Twente. Tegenover deze kosten moeten voldoende 
inkomsten staan. 
 
Voor de inkomsten is Voedselbank Midden Twente voor een zeer groot deel afhankelijk van 
donaties en sponsorgelden. Binnen het bestuur is het bestuurslid met de portefeuille PR, 
Sponsoring & Marketing hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast ontvangt Voedselbank Midden 
Twente jaarlijks een bijdrage van VBN. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van het 
aantal klanten/monden in enig jaar. De drie gemeenten leveren een vaste bijdrage in het 
kader van het armoedebeleid. Het ondersteuningsverzoek moet elkaar opnieuw worden 
ingediend en door de gemeenten worden beoordeeld en goedgekeurd.  
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3. Activiteiten 2020 

3.1 Contacten wethouders sociaal domein 

Het bestuur van Voedselbank Midden Twente en de wethouders van de drie gemeenten zijn 
in 2020 twee keer bij elkaar gekomen.  
 
Het eerste overleg stond in het teken van een terugblik op het proces van tijdelijke sluiting 
van de voedselbank en de herstart, het wisselen van de standpunten over en weer en de 
intentie om vooral naar de toekomst te kijken. In het tweede overleg kwamen aan de orde: 
de schuldhulpverlening en de wenselijkheid van een noodfonds voor aankoop van lang 
houdbare producten/conserven. 
 
3.1.1 Schuldhulpverlening 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening en hun 
doelgroep bestaat uit inwoners met schulden. Zij worden geconfronteerd met inwoners die 
geen gebruik (willen) maken van deze hulpverlening of pas in de schuldhulpverlening terecht 
komen als de problematiek vergevorderd is. Voor de gemeenten is het, vanwege deze 
verantwoordelijkheid, belangrijk een constructie te vinden waardoor problematische schulden 
worden voorkomen én waar inwoners gebruik maken van de schuldhulpverlening.  
 
3.1.2 De rol van de voedselbank in de schuldhulpverlening 
Voedselbank Midden Twente heeft klanten die voor een zekere periode voedselhulp nodig 
hebben. Ook zijn er klanten die vanwege hun schuldenproblematiek langer, en zelfs voor de 
maximale termijn van drie jaar, van ondersteuning afhankelijk zijn. De hulp van de 
voedselbank is tijdelijk, bedoeld om een moeilijke financiële situatie te kunnen overbruggen.  
Voedselbank Midden Twente heeft dus, in verband met de  voedselverstrekking, een contact 
met de doelgroep van de gemeenten. Het hebben van contact is wel handig voor de 
taakvervulling van gemeenten. In het gesprek tussen bestuur en wethouders is het principe 
‘Geen pakket zonder traject’ ter sprake gekomen. Van belang is te weten wat het principe 
precies inhoudt.  
 
3.1.3 Geen pakket zonder traject  
VBN heeft uitdrukkelijk bepaald dat ‘Geen pakket zonder traject’ geen voorwaarde moet zijn 
voor (eerste) acceptatie door de voedselbank. Voedselbanken hebben de zorgplicht de klant 
in contact te brengen met de hulpverlening of in ieder geval te attenderen op mogelijkheden 
van hulpverlening. Van klanten wordt verwacht, dat zij zullen meewerken aan het vinden van 
een oplossing voor hun financiële probleem.  
 
De maximale periode voor het gebruik van de voedselbank is drie jaar. Deze termijn is niet 
toevallig gekozen, want komt overeen met de termijn die geldt binnen de schuldsanering Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) waarbinnen schulden moeten zijn afbetaald 
resp. restschulden worden kwijtgescholden. Elke voedselbank heeft overigens de vrijheid om 
in individuele gevallen van deze termijn af te wijken, namelijk als een klant ondanks alle inzet 
en goede wil na drie jaar nog steeds aan de toekenningcriteria voor voedselhulp voldoet.  
 
Samengevat 
Gebruik maken van schuldhulpverlening is geen toekenningcriterium voor voedselhulp, 
schuldhulpverlening is geen doelstelling van een voedselbank, 
risico dat de neutraliteit en onafhankelijkheid van de voedselbank in het geding zijn. 
 
3.1.4 Noodfonds 
Zoals gezegd, dwingt het vooruitzicht van een daling van het voedselaanbod en een stijging 
van het aantal klanten tot een andere kijk op voedselverwerving. Tegen deze achtergrond 
vindt Voedselbank Midden Twente dat het aankopen van voedsel, met name groente in pot 
of blik, voor haar klanten een realiteit kan worden. Het bestuur benadrukt dat het om een 
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fonds voor noodgevallen gaat. Is hiervan geen sprake, dan blijft het fonds onaangetast. Met 
de inrichting van een dergelijk fonds zouden de wethouders een duidelijk statement maken.  
 
In het overleg heeft het bestuur onderbouwd om welk bedrag het zou moeten gaan. Daarbij 
is het huidig aantal klanten uit de drie gemeenten gehanteerd, zoals ook het aantal product 
eenheden per week dat met het geld voor klanten kan worden aangekocht. 
 
3.1.5 Nieuwe locatie Hof van Twente 
Het heeft lang geduurd, maar een nieuwe locatie voor de voedseluitgifte in Goor is een feit. 
De eigenaren Floris Droste en Wim Olde Wolbers hebben een pand in het voormalige 
complex van de vroegere Twentsche Stoomblekerij aan de D.J. Bunschotenstraat gratis aan 
Voedselbank Midden Twente ter beschikking gesteld. De gemeente heeft het complex per 
november gekocht voor de ontwikkeling van een locatie voor werken, wonen en recreatie. 
Het is de bedoeling dat ook na de eigendomsoverdracht de voedselbank gratis gehuisvest 
blijft. Op 7 augustus heeft wethouder Pieter van Zwanenburg het pand officieel geopend.  
Voedselbank Midden Twente heeft tijdens de voorbereidingen van de verhuizing meteen 
kennis kunnen maken met goede buur HBG. Deze specialist in sierbestrating heeft gratis 
een oprit naar het uitgiftepunt aangelegd. 

3.2 Participatie regio Salland - Twente  

Voedselbank Midden Twente maakt deel uit van de regio Salland - Twente. In dit kader geldt 
een samenwerkingsovereenkomst tussen het RDC Deventer en de lokale voedselbanken 
binnen de regio.  
 
Verantwoordelijkheden over en weer 
1. het RDC is verantwoordelijk voor de coördinatie en de distributie binnen de regio van 

het landelijk verworven voedsel, 
2. de lokale voedselbank is verantwoordelijk voor de coördinatie en de distributie van 

voedsel, dat door het RDC wordt aangeleverd,  
3. alle voedselbanken in de regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering  

van het RDC. 
 
Vanwege de coronamaatregelen werden de twee gehouden bijeenkomsten binnen de regio 
online georganiseerd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
1. opstellen calamiteitenplan bij uitvallen van vrijwilligers RDC wegens corona. 

Om de continuïteit van de dienstverlening van het RDC, en daarmee de continuïteit 
van de voedseldistributie binnen de regio, te waarborgen is afgesproken dat bij een 
wezenlijke uitbraak bij het RDC bij de voedselbanken de bereidheid bestaat eigen 
vrijwilligers in Deventer in te zetten,  

2. de realisatie van een alternatief knooppunt van goederenopslag, bij geheel of 
gedeeltelijke uitvallen van het RDC.  Onvoldoende opslagruimte en koel- en 
vriescapaciteit zijn daarbij risicofactoren, deelname aan het project verduurzaming 
panden en inventaris voedselbanken Overijssel. Dit project is een initiatief van 
Provinciale Staten van Overijssel. Voedselbanken kunnen meedoen aan een 
energiescan, uitgevoerd door een ervaren energie adviseur. Aan de hand van een 
uitgebreide rapportage worden mogelijk te treffen verduurzamingmaatregelen 
aanbevolen. Deze maatregelen gaan zowel over het pand, als ook over de inventaris 
van de voedselbank, 

3. Elke voedselbank kan met dit rapport in gesprek gaan met de eigenaar van het pand 
om eventuele verduurzamingmaatregelen aan het pand uit te laten voeren. 
Alle deelnemende voedselbanken krijgen (een gedeelte) van de te nemen 
maatregelen rondom de inventaris geschonken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
vervanging van verlichting en (professioneel) witgoed. Hierbij worden de 
voedselbanken volledig begeleid. 
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4. Voedseluitgifte  

4.1 Naleving coronamaatregelen  

Door de afgekondigde maatregelen werd overgeschakeld op een totaal ander concept van 
werkzaamheden. Werken met een beperkte bezetting, opgepaste afstand, met de nodige 
beschermingsmiddelen, mondkapjesplicht en de aanwezigheidsregistratie. 
In de aanloop van de herstart van de uitgifte op 1 mei en gedurende de daarop volgende 
weken heeft Voedselbank Midden Twente ondersteuning gekregen van onder anderen 
medewerkers van de schouwburg. Deze medewerkers konden hun diensten aanbieden 
vanwege de landelijk geldende sluiting van onder meer horeca en culturele instellingen. 
Voedselbank Midden Twente was blij en tevreden met dit hulpaanbod.  
 
Ook de logistiek en distributie van voedselpakketten moeten nog steeds ‘coronaproof’ 
plaatsvinden. Ook klanten moeten een mondkapje dragen en bij binnenkomst de handen 
desinfecteren. Voedsel wordt in plastic zakken uitgeleverd, een beperkt aantal klanten wordt 
per keer toegelaten en er worden duidelijke looproutes uitgezet.  
 
Zeker in het begin was het voor vrijwilligers en klanten wennen aan de nieuwe werkwijze. 
Alertheid blijft geboden. We mogen de maatregelen en instructies niet negeren, kunnen ons 
geen enkele versoepeling permitteren en het risico van besmetting op de koop toenemen.  
De gevolgen zijn onomkeerbaar, namelijk onmiddellijke sluiting van de voedselbank en alle 
uitgiftepunten.  

4.2 Informatie voor klanten en huisregels 

Alle nieuwe klanten krijgen bij hun eerste bezoek schriftelijke informatie over het reilen en 
zeilen binnen Voedselbank Midden Twente. De ervaring leert dat niet iedereen de informatie 
leest of bewaart. Daarnaast heeft de voedselbank het afgelopen jaar ervaren dat met name 
op social media kwetsende verwensingen richting vrijwilligers en onwaarheden over kwaliteit 
en inhoud van de voedselpakketten snel verspreid worden. Om die reden heeft het bestuur 
besloten op de website heldere achtergrondinformatie, praktische tips en huisregels te 
plaatsen. Deze communicatie is niet alleen gericht op klanten, maar ook bedoeld voor 
belangstellenden en bezoekers van de website.  

4.3 Aantal verstrekte  voedselpakketten  

In 2020 werd in totaal 15880 kratten voedselpakketten aan 645 gezinnen (1548 monden) 
verstrekt. Het bestand is als volgt verdeeld: 

 8 % grote gezinnen 

 19 % zijn gezinnen 

 17 %  zijn 2 persoonshuishoudens 

 56 % zijn 1 persoonshuishoudens 
Binnen deze verdeling wordt rekening gehouden met wel of geen varkensvleesgebruik en of 
het pakket vegetarisch moet zijn. 
 
Voedselbank Midden Twente zag dit jaar de volgende ontwikkelingen:  

 een lichte groei aantal klanten 

 stijging van 1 persoonshuishoudens  

 relatief meer gescheiden vrouwen met kinderen 

 klanten blijven veelal voor de maximale periode aangewezen op voedselhulp 
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5. De organisatie 

5.1 Vrijwilligersorganisatie en professionaliteit 

Voedselbank Midden Twente werkt uitsluitend met vrijwilligers. De voedselbank is door de 
jaren heen van karakter veranderd. Ooit begonnen als kleinschalig initiatief voor een beperkt 
aantal klanten, inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat zich moet houden aan professionele 
standaarden, regels en richtlijnen ten aanzien van hygiëne, vervoer, voedselveiligheid en 
werkomstandigheden. Deze kwaliteitseisen benadrukken het bedrijfsmatig karakter van de 
voedselbank en vragen van vrijwilligers een werkhouding en aanpak die daarbij passen.  
 
In 2020 is het thema integriteit vanuit VBN breed geïntroduceerd. Vrijwilligersorganisaties 
met een ANBI status moeten voldoen aan de integriteiteisen. Dat betekent dat ook 
Voedselbank Midden Twente zich moet houden aan formele regels die gelden voor 
organisaties die werken met kwetsbare groepen. Naast het naleven van de Integriteitcode en 
de privacywetgeving moeten vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. 
Daarnaast moeten vrijwilligers die een bestuurlijke functie vervullen en vrijwilligers die over 
informatie van klanten beschikken in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). 

5.2 Een goed werkklimaat en VGW-beleid 

Het bestuur van Voedselbank Midden Twente hecht grote waarde aan de Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijn van zijn vrijwilligers. Het afgelopen jaar is gestart met het formuleren 
van een VGW-beleid. Het is de bedoeling dat dit beleid verder wordt uitgewerkt in een 
(digitaal) handboek dat voor alle vrijwilligers vrij toegankelijk is. Op deze wijze weet iedereen 
welke voorzieningen en faciliteiten beschikbaar zijn.   
 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan gewenste omgangsvormen en de naleving van 
(reeds bestaande) afspraken en huisregels. Deze binden niet alleen, maar verbinden ook. 
Elke vrijwilliger is op de hoogte van de afspraken en kan daarop worden aangesproken. 
Hiermee heeft iedere vrijwilliger de mogelijkheid én verantwoordelijkheid invulling te geven 
aan een open, op samenwerking gerichte en respectvolle cultuur binnen Voedselbank 
Midden Twente. 
 
Sinds het najaar is een externe vertrouwenspersoon geïnstalleerd. Vanwege corona werd 
afgezien van een fysieke bijeenkomst tussen vrijwilligers en de vertrouwenspersoon. In een 
extra Nieuwsbrief heeft de vertrouwenspersoon zich zelf aan alle vrijwilligers voorgesteld en 
is informatie verschaft over de contactmogelijkheden. 

5.3 Voedselveiligheid 

Voedselbanken zijn gehouden aan de hoge eisen die gesteld worden door leveranciers van 
voedsel en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) ten aanzien van het 
vervoer, opslag en uitgifte van voedsel. Ieder lid van VBN moet jaarlijks aan kunnen tonen 
dat men een ‘groene voedselbank’ is. Daartoe worden onverwachte inspecties uitgevoerd en 
kan de NVWA steekproefsgewijs bij VBN onderzoeksrapporten opvragen. 
 
Ook in 2020 heeft Voedselbank Midden Twente het certificaat ‘Groene Voedselbank’ 
ook dit keer met de maximale score van 100 punten behaald.  
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5.4 Inhoud van het vrijwilligerswerk en opbouw van de organisatie 

5.4.1 De vrijwilliger en het werk 
Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil, onbetaald en in georganiseerd verband voor 
anderen inzet. Elke vrijwilliger heeft zo zijn eigen redenen om vrijwilligerswerk te doen.  
Zoals gezegd, is Voedselbank Midden Twente door de jaren heen veranderd. Het uitgroeien 
tot een professioneel bedrijf heeft zijn weerslag op het gewenste profiel, vaardigheden en 
taken van vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk van nu is het niveau van goed willen doen, 
tijdverdrijf en sociale ontmoetingsplaats van tien jaar gelden ontstegen. In het handboek 
VGW wordt uitgebreid ingegaan op verschillende rollen die er bestaan en wordt aan de hand 
van profielschetsen beschreven wat van vrijwilligers wordt verwacht.  
 
5.4.2 De opbouw van de organisatie 
De voedselbank heeft ca. 95 vrijwilligers 
Naast het bestuur zijn er zes teams die elk een bijdrage levert aan de wekelijkse uitgifte. 
 
Het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit 
vier leden/vrijwilligers: een voorzitter, een secretaris (tevens portefeuillehouder locatie Borne 
en Hof van Twente, een penningmeester en een bestuurslid met de portefeuilles PR, 
Sponsoring en Marketing, voedselveiligheid en coördinatoren. 
 
De teams 
1. logistiek: verzorgt de aanvoer en distributie van voedsel, de interne goederenstroom 

en het voorraadbeheer, 
2. sorteer: beoordeeld de aangeboden levensmiddelen op bruikbaarheid en sorteert 

deze naar soort en aard, stort de onbruikbare producten in de afvalbakken, 
maakt de kratten van de bakkers en supermarkten schoon, 

3. inpak: verzorgt het klaarmaken van de voedselpakketten, zorgt voor schone 
kratten en schone tafels na het inpakken, 

4. uitgifte: verzorgt de uitgifte van de voedselpakketten en laat de ruimte schoon 
achter, schakelt de niet in gebruik zijnde koel/vriesapparatuur uit, 

5. administratie: verzorgt  de intake, de beoordeling van de aanvragen en de klanten 
registratie, 

6. facilitair: verzorgt huishoudelijke taken, schoonmaak en onderhoud. 
 
Elk team heeft een coördinator als aanspreekpunt. Met hem of haar worden lopende zaken 
afgehandeld en gesignaleerde knelpunten opgelost. Een vrijwilliger kan een specifieke 
verantwoordelijkheid hebben. Bijvoorbeeld magazijnopslag, veiligheidsinspectie, verzorgen 
van kledingbonnen, e.d. 
 
Vanwege corona werden bijeenkomsten en de jaarlijkse sociale ontmoetingsmomenten die 
door het bestuur worden georganiseerd geannuleerd. Dit jaar hebben de vrijwilligers van het 
bestuur een kerstattentie ontvangen als dank voor hun inzet voor en betrokkenheid bij de 
voedselbank.   
 
 

 

 


