
 

 

INFORMATIE VRIJWILLIGERS 

Stichting Voedselbank Deventer  

In Deventer is sinds februari 2006 operationeel. Er is veel steun van vrijwilligers, sponsors, bedrijfsleven, 

particulieren, gemeente en provincie. Deventer is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Voedselbanken.  

Doelstelling  

De voedselbank heeft een politiek neutrale opstelling. Daar waar een beroep wordt gedaan op voedselhulp wil de 

Voedselbank daaraan tegemoet komen vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit. Zij 

mengt zich niet in debatten over oorzaken van armoede.  

Doelgroep  

Armoede kan plotseling voor de deur staan door wat voor oorzaak dan ook. De Voedselbank wil tijdelijk hulp 

bieden als een overbrugging, totdat men weer in staat is de eigen verantwoordelijkheid te dragen en zelf het 

noodzakelijke voedsel kan kopen. Om voor een periodiek voedselpakket in aanmerking te komen, moet men aan 

strikte, landelijk vastgestelde criteria voldoen. Omdat de voedselhulp tijdelijk is, wordt elke uitgifte na 3 maanden 

weer op de criteria gecheckt.  

De leveranciers  

De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die kwalitatief nog 

100% goed zijn maar die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat 

het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THTdatum te dichtbij is om het product nog in 

het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Deze 

producten zouden anders vernietigd worden of als veevoer gebruikt. Het is dus geen voedsel voorbij de 

consumptiedatum!  

Wilt u ons als vrijwilliger helpen?  

De Voedselbank is een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Bestuur, de dagelijkse leiding, de 

chauffeurs, de mensen in de loods en verder iedereen die bijdraagt aan het werk van de Voedselbank, doet dit op 

vrijwillige basis.  

Welke functies onderscheiden wij?  

Bestuursleden: vertegenwoordigt de organisatie naar buiten, is verantwoordelijk voor de continuïteit van de 

organisatie en schept de voorwaarden waaronder de overige vrijwilligers op een verantwoorde manier hun werk 

kunnen doen.  

Chauffeurs: halen in overleg producten op bij toeleverende bedrijven of in Rotterdam, of brengen in Deventer 

aangeleverde grote partijen naar andere Voedselbanken.  

Loods medewerkers: verrichten alle mogelijke werkzaamheden in de loods, inclusief het samenstellen van de 

pakketten.  

Consulenten: onderhouden de contacten met (potentiële) cliënten en met verwijzers.  

Administratie: voor administratieve werkzaamheden op kantoor e.d.  

Overige: er zijn ook mensen nodig die op ad-hoc of projectbasis bepaalde taken uitvoeren.  

Wilt u meer weten over de Voedselbank, aarzel niet contact met ons op te nemen.  

Nadere informatie bij: vrijwilliger@voedselbankdeventer.nl 
 
Website: www.voedselbankdeventer.nl  
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