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Woord vooraf 
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.  
 
De manier waarop Voedselbank Midden Twente dit doet, is statutair vastgelegd en wordt 
bereikt door o.a.: 

 het inzamelen en verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen (op lokaal resp. 
regionaal niveau) 

 het opzetten van een netwerk van uitgiftepunten voor het uitdelen van voedselpakketten 
 
Voedselbank Midden Twente is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
(VBN). VBN stelt jaarlijks de criteria vast om in aanmerking te komen voor voedselhulp  
(de inkomenstoets).  De voedselhulp is van tijdelijke aard en kan voor maximaal drie jaar 
worden verleend. Elke voedselbank heeft de mogelijkheid om in schrijnende gevallen hiervan 
af te wijken.  
 
Aangesloten voedselbanken zijn verplicht zich te houden aan standaarden, regels en 
richtlijnen ten aanzien van hygiëne en het vervoer, opslag en uitgifte van voedsel 
(voedselveiligheid). Ieder lid van VBN moet jaarlijks aan kunnen tonen dat men een ‘groene 
voedselbank’ is. Daartoe worden onverwachte inspecties uitgevoerd en kan de Nederlandse 
Voedsel en WarenAutoriteit bij VBN steekproefsgewijs onderzoeksrapporten opvragen. 
 
Een andere verplichting voor voedselbanken geldt ten aanzien van vrijwilligers. Weliswaar 
bestaat er binnen een voedselbank geen werkgever - werknemer relatie, maar toch geldt een 
‘zorgplicht’ ten aanzien van het creëren van randvoorwaarden voor een veilige, gezonde en 
prettige werkomgeving voor vrijwilligers. In het kader van het project Veilig werkende 
voedselbanken heeft het bestuur een aantal vervolgstappen gezet.  
 
Het landelijk aanbod van voedsel bleek ook dit jaar minder. Dankzij het aanbod van lokale 
middenstand, supermarkten en andere leveranciers in haar werkgebied kon Voedselbank 
Midden Twente haar klanten ook dit jaar een mooi voedselpakket aanbieden.  
 
Ook de bijdragen van vrijwilligers, sponsoren, donateurs en alle anderen die de voedselbank 
een warm hart toedragen, maken het mogelijk dat Voedselbank Midden Twente haar 
werkzaamheden kan blijven voortzetten. Voedselbank Midden Twente wil langs deze weg 
ook de klanten van supermarkten hartelijk danken voor het schenken van hun 
flessenbonnen.  
 
Voedselbank Midden Twente probeert voor haar klanten bijzondere bijeenkomsten mogelijk 
te maken. In 2019 zijn weer kerstdiners georganiseerd. In de brandweerkazerne in Hengelo 
vond het diner voor Borne en Hengelo plaats. In Goor werd het diner in Grand Café De Zon 
gehouden.  

In november konden kinderen van klanten in Goor genieten van ovenheerlijke traktatie van 
een echte pizzabakker.  

Ook dit jaar heeft VBN er voor gezorgd dat elk gezin een kerstpakket mocht ontvangen. 
Lokaal Fonds Hengelo (voorheen Fuldauerstichting) heeft ook dit jaar de kerstrollades voor 
klanten verzorgd. 

2019 bood een scala activiteiten en ontwikkelingen waarvan Voedselbank Midden Twente u 
met  dit overzicht graag op de hoogte stelt. Dankzij de ondersteuning van u allen kan 
Voedselbank Midden Twente het jaar 2019 met een goed gevoel afsluiten.  

 

 



VBMT, Overzicht activiteiten 2019, 27  januari 2020 Pagina 3 van 6 

 
Activiteiten 2019 
 
PR en Communicatie 
Het klantenbestand van Voedselbank Midden Twente is een dwarsdoorsnede van de 
samenleving in Midden Twente. Iedereen kan in een financiële noodsituatie terecht komen 
en een beroep moeten doen op tijdelijke voedselhulp.  
 
Uit cijfers van het SCP en het CBS blijkt dat in Nederland meer mensen in armoede leven 
dan het aantal mensen dat klant is van alle voedselbanken tezamen. Anders gezegd een 
groot aantal mensen dat in armoede leeft, blijft onder de radar.  
 
Voedselbank Midden Twente is ontstaan vanuit een charitatief initiatief met als doelstelling: 
tegen gaan van verspilling van goed voedsel door hulp aan te bieden aan mensen die zelf 
niet over (voldoende) middelen hebben om voedsel te kopen. Voedselhulp is geen 
voorziening van overheidswege waar men recht op heeft. Tegelijkertijd kan het bestuur 
burgers niet dwingen gebruik te maken van tijdelijke voedselhulp.  
Punt van discussie vormt het standpunt: ‘geen pakket zonder traject’. Kun je vanwege de 
doelstelling en de rol van een voedselbank voedselhulp afhankelijk stellen van het 
daadwerkelijk inschakelen van professionele ondersteuning bij het oplossen van hun 
financiële problemen? 
 
Het bestuur wilde toch aandacht aan het onderwerp armoede en voedselhulp schenken en 
heeft gekozen voor een andere aanpak: leveren van artikelen voor het Hengelo’s Weekblad. 
Op deze wijze werden inwoners binnen het werkgebied van Voedselbank Midden Twente op 
een laagdrempelige  manier geïnformeerd over de achtergronden van voedselhulp en 
eenvoudige wijze van aanmelding. Bovendien bood de artikelenreeks vrijwilligers de 
mogelijkheid om voor één keer uit de anonimiteit te treden en te vertellen welke 
werkzaamheden zij verrichten, zodat elke vrijdag opnieuw klanten hun voedselpakket krijgen. 

 
Ook dit jaar heeft het bestuur activiteiten ontplooid dan wel deelgenomen aan activiteiten die 
tot doel hadden:  
1. voorlichting geven aan bestuurders, burgers en instellingen binnen het werkgebied over 

de achtergronden en doelstellingen van de voedselbank; 
2. bevordering van de betrokkenheid bij de voedselbank; 
3. actieve ondersteuning vanuit de gemeenschap. 
 
Het runnen van een voedselbank in het algemeen en het kunnen voldoen aan de strenge 
eisen van de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) en het kunnen scheppen 
van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving in het bijzonder maken het verwerven 
van toereikende financiële middelen noodzakelijk.  
 
Betrokkenheid gemeenten 
De gemeentebesturen van de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente onderkennen 
het belang van het werk van de voedselbank. Hun bereidheid om op structurele basis 
financieel bij te dragen aan het werk van de voedselbank past binnen de kaders van het 
gemeentelijk armoedebeleid. 

 
In het afgelopen jaar werd duidelijk dat er in Goor naar een andere locatie uitgekeken moet 
worden. De huidige locatie biedt onvoldoende ruimte om de toegenomen vraag naar 
voedselhulp te faciliteren. Het bestuur hoopt dat Goor het werk van de voedselbank 
waardeert, begrijpt dat de ‘financiële handen’ van de voedselbank gebonden zijn en hulp 
biedt bij het vinden van een goed alternatief.  
 
Donaties, wall of food, kerstpakketten en andere vormen van ondersteuning  
Ook dit jaar kon Voedselbank Midden Twente rekenen op financiële bijdragen en donaties in 
natura van scholen, kerken, de publieke sector, bedrijfsleven, werknemers en fondsen.  
In 2019 mocht Voedselbank Midden Twente bijdragen van een aantal nieuwe sponsoren 
tegemoet zien. 
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Leven in armoede heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden om deel te nemen aan sociale 
activiteiten. Dat geldt zeker ook voor kinderen van onze klanten.  
 
Sinds 2015 is Voedselbank Midden Twente aangesloten bij Stichting Jarige Job.  
Deze stichting verzorgt verjaardag pakketten voor de kinderen van de voedselbank in de 
leeftijd van 2 t/m 14 jaar.  
 
Dankzij de steun en bijdrage van de Roetgerink Foundation krijgen nu ook kinderen in de 
tienerleeftijd mooie verjaardag pakketten. Daarnaast staat de Foundation open voor het 
aanbieden van ondersteuning in bijzondere situaties. 
 
Dit jaar ook aandacht voor ‘fruit voor kinderen’. Niet voor ieder gezin een 
vanzelfsprekendheid. Fijn om te ervaren dat velen gehoor hebben gegeven aan de oproep 
om fruit te doneren.  
 
Ook dit jaar was Voedselbank Midden Twente één van de goede doelen waar op gestemd 
kon worden. Ook dit jaar heeft de voedselbank een bijdrage ontvangen vanuit de Rabo 
clubactie. De opbrengst werd aan fruit voor gezinnen besteed. 
 
Stravinsky organiseerde een ijstoernooi waarvan de opbrengst te goede kwam aan 
Voedselbank Midden Twente.  
 
Inzamelacties  
De inzamelacties bij de AH's in Hengelo zijn inmiddels een begrip geworden.  
Ook dit jaar werd na Sinterklaas een succesvolle inzamelactie gehouden. 
 
De Douwe Egberts Waardepunten actie werd ook  in 2019 gehouden. Ca. 2015 pakken 
koffie waren bestemd voor Voedselbank Midden Twente.  
 
Dankzij de Rotary konden 20 gezinnen hun verlanglijstje voor Sinterklaas indienen. 
 
Mixed Lions Hengelo verzorgde een attentie voor 103 gezinnen en 187 kinderen in de leeftijd 
van 3 -13 jaar. 
 
Voedseluitgifte 
Uitgiftepunten en openingstijden 
Borne:   elke vrijdagmiddag tussen  15.00 - 16.30 uur 
Hof van Twente: elke vrijdagmiddag tussen  15.30 - 16.30 uur 
Hengelo:   elke vrijdagmiddag tussen  15.00 - 16.30 uur  
 
Naleving regels uitgifte  
Voedselbank Midden Twente heeft regels gesteld ten aanzien van de openingstijden en niet 
op tijd afmelden. Elke nieuwe klant wordt op de hoogte gesteld van deze regels en de 
gevolgen bij niet naleving. Elke klant heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.  
 
Onze vrijwilligers zijn op de uitgiftedagen al vroeg in de ochtend bezig met de voorbereiding 
van de pakketten. Ook na de uitgifte is het werk nog niet af. Kratten moeten worden 
weggezet, niet afgehaalde pakketten uitgeruimd en de boel moet worden schoongemaakt. 
Het is dus belangrijk dat uitgifte soepel verloopt en de overlast voor de omgeving zoveel als 
mogelijk wordt beperkt. Het is elke week een uitdaging om de honderden klanten binnen de 
gestelde tijden hun pakketten te laten overpakken.  
 
Aantal verstrekte  voedselpakketten  
In 2019 werd in totaal 18650 kratten voedselpakketten aan 600 gezinnen (1320 monden) 
verstrekt. Het bestand is als volgt verdeeld: 

 10 % grote gezinnen 

 22 % zijn gezinnen 

 18 %  zijn 2 persoonshuishoudens 

 50 % zijn 1 persoonshuishoudens 
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Binnen deze verdeling wordt rekening gehouden met wel of geen varkensvleesgebruik en of 
het pakket vegetarisch moet zijn. 
 
Voedselbank Midden Twente constateerde het afgelopen jaar wederom dat sommige klanten 
het verstrekte voedsel weggooiden in of bij afvalbakken/containers plaatsen. Kennelijk wordt 
de voedselhulp niet gewaardeerd of niet nodig gevonden. Indien achterhaald wordt welke 
klanten dat zijn, wordt de voedselhulp onmiddellijk stopgezet.  
 
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 
 
Vrijwilligers 
De voedselbank heeft ca. 106 vrijwilligers.  
 
Met de ver(der)gaande professionalisering en regelgeving van de voedselbanken, wordt het 
steeds noodzakelijker om voor specifieke werkzaamheden gekwalificeerde mensen aan te 
trekken. Gezien de leeftijdsopbouw van de vaste kern vrijwilligers en het aantal jaren dat 
men al voor de voedselbank werkzaam is, moet rekening worden gehouden met de behoefte 
om binnen de voedselbank van werkzaamheden te wisselen dan wel met een uitstroom.  
 
Als een vrijwilliger vertrekt, kan het even duren voordat een opvolger zich aandient.  
Naast affiniteit met het werk van de voedselbank en de doelgroep is het belangrijk dat 
iemand beschikbaar is voor de gewenste tijd(stippen) en type werkzaamheden. Vrijwilligers 
krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden of een reiskostenvergoeding. En.... 
vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Men moet op elkaar kunnen rekenen.  
 
De vrijwilligers zijn verdeeld over zeven activiteitengroepen:  
1. intakers. Zij hebben een financiële achtergrond Zij bezoeken de mensen thuis en 

brengen verslag uit van de geconstateerde financiële situatie. Mensen zijn verplicht 
inzage te geven in hun financiën (bankafschriften etc.); 

2. chauffeurs. Zij halen door de week voedsel op bij het regionaal distributiecentrum in 
Deventer en bij de lokale supermarkten, bakkers, etc. Bij aflevering van het voedsel in 
Hengelo zorgen de chauffeurs voor de juiste opslag in koel- of vriesruimtes. Ook brengen 
zij voedsel naar de uitgiftepunten in Borne en Goor;  

3. sorteerploeg. Zij sorteert de aangeleverde levensmiddelen en zorgt na het sorteren voor 
de juiste opslag in koel- en vriesruimtes; 

4. inpakploeg Verdeeld de beschikbare levensmiddelen over de verschillende soorten 
pakketten. Zowel Hengelo als Borne en de Hof van Twente hebben een inpakploeg; 

5. uitgifteploeg. Zij deelt de voedselpakketten op vrijdagen uit. Zowel Hengelo als Borne en 
de Hof van Twente hebben een uitgifteploeg; 

6. facilitaire ondersteuning en schoonmaak. Zij houden zich bezig met algemeen 
ondersteunende werkzaamheden of het schoonmaken van de ruimtes; 

7. secretariaat en administratie. Zij ontvangen de aanvragen voor ondersteuning de 
rapportages van de intakers. Zij beoordelen de aanvragen/rapportages aan de hand van 
de landelijke richtlijnen. Waar nodig wordt overleg gepleegd met het bestuur.  
Zij verrichten secretariële werkzaamheden en beheren de klantadministratie van de 
voedselbank.  

 
Elke groep heeft een aanspreekpunt. Met hem of haar worden lopende zaken afgehandeld 
en gesignaleerde knelpunten opgelost. Een vrijwilliger kan daarnaast een specifieke 
verantwoordelijkheid hebben. Bijvoorbeeld magazijnopslag, veiligheidsinspectie, verzorgen 
van kledingbonnen, e.d.. 
 
Het bestuur organiseert elk jaar voor de vrijwilligers een BBQ en een stamppotten buffet.  
Dit als dank voor hun inzet voor en betrokkenheid bij de voedselbank.   
 



VBMT, Overzicht activiteiten 2019, 27  januari 2020 Pagina 6 van 6 

Bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit 
vier leden/vrijwilligers: een voorzitter, een secretaris , een penningmeester, een bestuurslid 
PR, Sponsoring en Marketing.  
 
Participatie regio Salland - Twente  
Voedselbank Midden Twente maakt deel uit van de regio Salland - Twente. In dit kader geldt 
een samenwerkingsovereenkomst tussen het Regionaal Distributie Centrum (RDC) in 
Deventer en de lokale voedselbanken binnen de regio.  
 
Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen het RDC en de voedselbanken in de 
regio inzake de coördinatie en de distributie van voedsel binnen de regio, de financiering van 
het RDC en het overleg in het Regionaal Overlegplatform (ROP).  
 
In de laatste najaarsledenvergadering van VBN is besloten dat de RDC’s rechtstreeks een 
vast en hoger bedrag vanuit VBN ontvangen Onderdeel van dit besluit is de eis dat het ROP 
uitdrukkelijk wordt  betrokken bij de bestemming van deze middelen in de begroting van de 
RDC activiteiten. Het ROP moet dus akkoord gaan met daartoe ingediende voorstellen. 
 
Verantwoordelijkheden 

1. het RDC is ten behoeve van Voedselbanken Nederland verantwoordelijk voor de 
coördinatie en de distributie van voedsel binnen de regio; 

2. de voedselbank is verantwoordelijk voor de coördinatie en de distributie van voedsel, 
dat haar door het RDC wordt aangeleverd en door haarzelf ingezamelde voedsel; 

3. partijen en alle andere voedselbanken in de regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de financiering van het RDC. 

 
Arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid 
Ook voor vrijwilligerswerk geldt dat gevaarlijke en ongezonde situaties voorkomen moeten 
worden. Voor vrijwilligersorganisaties gelden echter niet alle wettelijke eisen en voorwaarden 
op dit terrein. Dit neemt niet weg dat Voedselbank Midden Twente en haar vrijwilligers met 
elkaar en voor elkaar verantwoordelijk zijn voor een gezonde en veilige werkomgeving.  
 
Onder de titel ‘ Neem geen risico’s, samenwerken aan een gezonde en veilige 
werkomgeving’ zijn tips gegeven om ons te herinneren aan een goede werkomgeving. 
 
In het kader van het Project Veilig Werkende Voedselbanken is in juli 2019 een volledige 
Risico Inventarisatie & Evaluatie door een externe deskundige opgesteld. Daaruit is een plan 
van aanpak voortgekomen dat het bestuur gefaseerd zal uitvoeren.  
 
Voedselbanken zijn gehouden aan de hoge eisen die gesteld worden door leveranciers van 
voedsel en de 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 Nederlandse Voedsel en 
WarenAutoriteit bij VBN steekproefsgewijs onderzoeksrapporten opvragen. 

Ook in 2019 heeft Voedselbank Midden Twente het certificaat ‘Groene Voedselbank’ 
ook dit keer met de maximale score van 100 punten behaald.  

Eind 2019 is gestart met de online training voedselveiligheid. Alle vrijwilligers moeten elk jaar 
de training volgen en deze afsluiten met een toets. Het behalen van de toets levert een 
certificaat op 

 


