“Samen naar beter”
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1. Inleiding

Eind 2005 zijn de eerste stappen gezet naar een Voedselbank in Apeldoorn. Er waren op dat
moment geen klanten, geen leveranciers, er was geen geld en geen accommodatie. De
overtuiging dat er ook in Apeldoorn behoefte was aan een Voedselbank, was voldoende om
van start te gaan. Met de ondertekening van de notariële akte in januari 2006 was de geboorte van de stichting Voedselbank Apeldoorn een feit.
De ontwikkelingen zijn daarna snel gegaan. Elk jaar delen de voedselbanken in ons land
samen meer dan negenhonderdduizend pakketten uit. Wekelijks eten nu ruim vijftigduizend
mensen (twintigduizend gezinnen) van een gratis voedselpakket.
De banken betalen niet voor de levensmiddelen die zij van de leveranciers krijgen. Voor al
het werk dat zich afspeelt tussen de aanlevering van het voedsel en het uitdelen van de
voedselpakketten, zijn op dit moment landelijk zo’n zesduizend onbetaalde vrijwilligers in
touw.
Stap voor stap en met inzet van talrijke vrijwilligers is de organisatie, inrichting en werkwijze
van de Voedselbank Apeldoorn vorm gegeven. In de eerste jaren van haar bestaan was de
aandacht met name gericht op de klant en werden vooral operationele taken en besluiten genomen om het verstrekken van de voedselpakketten te kunnen garanderen. We leefden van
dag tot dag.
Inmiddels is de Voedselbank Apeldoorn uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie waaraan momenteel vijftig enthousiaste vrijwilligers zich hebben verbonden. Met de blik
op de toekomst gericht groeit de behoefte aan heldere oriëntatie, visie en strategie om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Deze beleidsnotitie ‘Samen naar
beter’ wil daar een antwoord op zijn.
De notitie is gebaseerd op de besluiten en afspraken van de afgelopen jaren. De uitkomsten
van de boeiende strategiesessie tijdens de vrijwilligersavond in het najaar van 2012 zijn in
het stuk verwerkt. De notitie is na een inspraakperiode waarin de vrijwilligers op het voorgestelde beleid hebben gereageerd, door het bestuur vastgesteld. Daarmee heeft de Voedselbank Apeldoorn een stevig fundament onder haar activiteiten voor de tijd die voor ons ligt en
is de basis gelegd voor een financieel meerjarenplan voor de periode tot 2016.

Het bestuur van de Voedselbank Apeldoorn
Apeldoorn, maart 2013
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2. Waar staat de Voedselbank Apeldoorn voor

De stichting Voedselbank Apeldoorn werkt aan twee doelstellingen:
ter beschikking stellen van levensmiddelen die over zijn, aan minder draagkrachtigen, en
tegengaan van (voedsel)verspilling.
Wie van de Voedselbank gebruik moeten maken, willen wij een gevarieerd en zo volwaardig
en kwalitatief verantwoord mogelijk voedselpakket aanbieden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door levensmiddelen die bij winkels zijn overgebleven of er niet meer terecht komen, bij bedrijven en instellingen in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in
Apeldoorn onder de armoedegrens leven. Uitgangspunt is dat het om een tijdelijke voorziening gaat en dat het geen onbeperkt vangnet is.
Het wijze gezegde: “Als je snel wilt gaan, doe het alleen en als je ver wil komen, doe het dan
samen”, is ons uit het hart gegrepen. Alles wat we doen, is gericht op samenwerking. Dat
weten onze onbetaalde vrijwilligers, de leveranciers, de verwijzende instanties, de gemeente
Apeldoorn en Voedselbank Nederland. En we werken vanuit wederzijds respect en onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar. Transparantie is ons toverwoord.
Wij houden de exploitatiekosten zo laag mogelijk en investeren pas na fondsenwerving. Wij
kopen nooit voedsel, gaan geen financieringen bij derden aan en streven naar een liquiditeitspositie van minimaal één jaar exploitatiekosten.
Onze ambitie is om op deze manier een professionele voedselbank te zijn in termen van
voedselvoorziening en organisatie en dat op een zo gezond mogelijk financieel fundament.
Ons staat daarbij het idee van de maatschappelijk verantwoorde onderneming voor de geest.
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3. Zeven pijlers onder de Voedselbank Apeldoorn
Het beleid van de Voedselbank Apeldoorn steunt op de volgende uitgangspunten.
Correct gebruik
Wij streven ernaar dat er correct gebruik wordt gemaakt van de voedselvoorziening, bedoeld
voor mensen met een smalle beurs. Daarvoor hebben we een eensluidende procedure voor
de toelating van onze klanten. Aanmelding, (her-)toetsing en begeleiding van de mensen die
van de Voedselbank gebruik maken, is een taak van de verwijzende instanties. Aan ons is
de beoordeling van de aanvragen. Samen met de instanties werken we aan kwaliteitsverbetering van de doorverwijzing, waarvoor regelmatig overleg wordt gevoerd.
Duidelijke verwijzing
Ons beleid is erop gericht om onze klanten zo kort mogelijk gebruik te laten maken van onze
voedselvoorziening. De verwijzende instanties kunnen ons daarbij helpen door de criteria
voor toelating die wij samen met hen hebben opgesteld, nauwlettend te hanteren. Om in
aanmerking te komen voor een pakket mag een alleenstaande na aftrek van vaste lasten
zoals huur, gas, water, licht en verzekering niet meer dan 175 euro per maand overhouden
(stand van zaken per 1 januari 2013). Voor gezinnen gelden andere richtlijnen. Regelmatig
hertoetsen of onze klanten nog aan de voorwaarden voor een pakket voldoen, zal de klantenkring beperken en de doorstroom bevorderen.
Niet meer dan 300 pakketten
De Voedselbank Apeldoorn kan wekelijks maximaal 300 voedselpakketten verstrekken binnen de huidige randvoorwaarden van beschikbaar voedsel, vrijwilligers, materiaal en huisvesting. Daar willen wij strak aan vasthouden. Meer pakketten zijn uit oogpunt van logistiek,
organisatie, voorraadbeheer en financiën te risicovol. Wij gaan voor kwaliteit in plaats van
kwantiteit. Onze missie en aandachtspunten zoals verwoord in deze beleidsnotitie zijn daarbij het uitgangspunt. Mocht onze klantenkring groeien omdat de sociaal-economische situatie
verslechtert en meer mensen bij hulpinstanties aankloppen, dan zullen wij ons moeten beraden op het aantal en de frequentie van de te verstrekken voedselpakketten.
Pakket van kwaliteit
Wij willen nagaan of een vorm van standaardisering bij het samenstellen van de voedselpakketten zin heeft. Daarop kunnen wij ons voorraadbeheer dan afstemmen. Een en ander betekent goede contacten en korte lijnen met onze leveranciers en afstemmingsoverleg met onze
collega-voedselbanken in de regio. We zoeken voor wat betreft de omvang van het wekelijkse pakket aansluiting bij de vuistregels die de landelijke voedselbank hanteert. Komen we tekort, dan vullen we ons pakket aan via de regionale voedselbank. Zitten we ruim in onze
goederen, dan laten we de aanvulling van de regio achterwege.
Kwaliteitsbewaking
De Voedselbank Apeldoorn staat voor het verstrekken van een kwalitatief hoogwaardig
voedselpakket. Wij hechten daarom veel waarde aan kwaliteitsbewaking en willen voldoen
aan de eisen die de Voedsel- en Waren-autoriteit (VWa) stelt aan de levensmiddelen die wij
aan onze klanten verstrekken. In dat verband hebben wij met hulp van sponsoren een volwaardig koelsysteem opgezet dat voldoet aan die eisen. Ook aan (veiligheids-)normen die
op andere gebieden (gaan) gelden, willen wij voldoen. In houding, gedrag en procedures
dragen onze vrijwilligers bij aan dit beleid. We zullen afwegen of we in navolging van andere
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voedselbanken gebruik willen maken van de diensten die een certificeringsbureau aanbiedt
om een kwaliteitscertificaat te behalen.
Kostenbeheersing
Sneller, slimmer, handiger, creatiever, professioneler en tegen zo laag mogelijke kosten. Zo
willen wij de activiteiten van de Voedselbank Apeldoorn tussen leverancier en klant uitvoeren. Door alertheid en scherpte, kwetsbaarheid tonen, elkaar aanspreken, en met gebruikmaking van (externe) deskundigheid proberen we dit te realiseren.
Samenwerking
Wij beschouwen ons als een lerende organisatie waarbij aanpassing van structuur, processen en organisatie een organisch proces is. Als de tijden veranderen, veranderen wij mee.
De Voedselbank Apeldoorn zit niet op een eiland. Wij voelen ons verbonden met al die andere organisaties die zich inzetten voor een menswaardig bestaan voor hen die onder de huidige omstandigheden moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Autonoom waar
dat kan en zin heeft, samen met aanpalende organisaties, overheid, Voedselbank Nederland; zo willen wij onze klanten bedienen en daarmee een bijdrage leveren aan een menswaardige(r) samenleving.
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4. Voedselbank Apeldoorn van zending naar professie

We zijn als Voedselbank Apeldoorn nu zeven jaar onderweg. Met vallen en opstaan en altijd
gedreven door ambitie en enthousiasme staat er nu een organisatie die mensen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug kan geven om in hun levensbehoefte te voorzien. Het ziet
ernaar uit dat de Voedselbank haar taak de komende jaren zeker nog zal moeten uitvoeren.
Het is dan ook geen toeval dat er de afgelopen periode binnen de Voedselbank Apeldoorn
veel is gediscussieerd over haar organisatie en werkwijze. De economische terugval, een
terugtrekkende overheid, banenverlies en veranderende levensomstandigheden hebben invloed op onze activiteiten.
Het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers is één kant van de medaille. Daaruit is in de
loop van de afgelopen jaren een organisatie gegroeid die staat als een huis. Van de andere
kant hebben ontwikkelingen in de samenleving onze organisatie en manier van werken
beïnvloed en de behoefte aan een zekere mate van professionalisering aangewakkerd.
We werden er voor het eerst daadwerkelijk mee geconfronteerd bij het opzetten van een
koelsysteem dat moet voldoen aan de normen van de Voedsel- en Waren-autoriteit (VWa).
Dankzij de financiële steun van een groeiend aantal sponsoren en bijdragen van de gemeente Apeldoorn is het ons gelukt om een kwalitatief hoogwaardige ‘koudeketen’ op te zetten.
De Voedselbank Apeldoorn wil haar ervaringen en resultaten daarbij opgedaan graag delen
met collega’s in het land en helpen vertalen in een landelijk kwaliteitssysteem. Er is bij de
regio Arnhem een medewerker aangesteld die de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid op zich heeft genomen.
Ook op andere gebieden worden wij geconfronteerd met aangescherpte wetten en regels.
De overheid stelt steeds verdergaande eisen aan de veiligheid in ons gebouw en aan de
werkomstandigheden van de vrijwilligers. Wij prijzen ons gelukkig dat er onder onze vrijwilligers veel kennis en vaardigheden aanwezig zijn om aan de strengere veiligheidseisen te
kunnen voldoen. Op dit gebied is er steeds meer sprake van een planmatige aanpak. Dat
komt de kwaliteit van onze organisatie en activiteiten zeer ten goede – en daarmee het
vertrouwen van onze stakeholders, al die mensen met wie wij samen onze doelstellingen
proberen waar te maken.
Na een zwerftocht door de stad heeft de Voedselbank in 2009 haar intrek kunnen nemen in
een loods op het industrieterrein langs de Vlijtseweg aan het Apeldoorns kanaal. Voor ons
rijst de vraag of deze huisvesting op de duur zal blijven voldoen, gelet ook op het voorshands
permanente karakter van de voedselvoorziening. Het is voor ons de vraag of noodzakelijke
verbeteringen in het huidige pand financieel gerechtvaardigd zijn. Als dat zo is, moeten wij
de garantie hebben dat de loods aan het kanaal de komende vijf jaar voor ons ter beschikking blijft.
Behalve aan het gebouw aan Kanaal Noord worden er wekelijks voedselpakketten verstrekt
in een voormalig schoolgebouw in Apeldoorn-Zuid. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen - en (bezuinigings-)maatregelen die daaruit kunnen voortvloeien - heeft het zin de discussie te openen over de voedselverdeling in de toekomst vanuit één of twee locaties. Waarom daarbij ook niet de mogelijkheid betrekken om de pakketten te verstrekken vanuit een
winkel op een voor onze klanten goed bereikbare (A-)locatie?
Wij zien toenemende professionalisering ook terug in ons personeelsbeleid. De noodzaak
heeft zich aangediend om een actiever vrijwilligersbeleid te gaan voeren waarbij kwaliteit en
deskundigheid meer mee zijn gaan tellen. Aan de inzet van onze vrijwilligers ontbreekt het
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niet; dat is onze ervaring zolang de Voedselbank in Apeldoorn bestaat. De afgelopen periode
heeft ons geleerd dat er naast vrijwilligers die van alle markten thuis zijn, behoefte is aan
specialisten. Kwaliteitsbeheer, acquisitie, communicatie zijn een paar gebieden waarop die
behoefte zich inmiddels heeft gemanifesteerd.
Wij kunnen onze mensen inmiddels een kader aanbieden waarbinnen zij hun talenten, tijd en
energie kunnen aanwenden. Een entreegesprek, een oriëntatie-periode, een taakomschrijving, gedragsregels, afspraken over inzetbaarheid en onkostenvergoedingen, en aan het
eind van de vrijwilligersperiode een goed exit-gesprek zijn vertaald in een duidelijke procedure en een overeenkomst tussen de vrijwilliger en de Voedselbank.
Het is het overwegen waard om daar waar in de toekomst specifieke deskundigheid binnen
de Voedselbank gewenst is, vrijwilligers op onze kosten op cursus te sturen. In algemene zin
willen wij onze waardering voor het vele werk van de vrijwilligers kenbaar maken door hen
een of twee keer in het jaar een bijzondere activiteit aan te bieden. Voor wat hoort wat.
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5. Organisatie, overleg en financiën

Bestuursorganen
De stichting Voedselbank Apeldoorn kent een bestuur dat zich inzet voor het beleid voor de
Voedselbank en besluiten neemt over het financieel beleid. Het bestuur wordt daarbij gevoed
door het managementteam van de Voedselbank.
Het managementteam bestaat uit de voorzitter en twee leden van het bestuur en twee
coördinatoren voor de verschillende taakonderdelen. Het team vervult de schakelfunctie
tussen het bestuur en de werkvloer. De coördinatoren hebben een eigen overleg. Dat geldt
ook voor het team van vrijwilligers.
Overleg
Het bestuur bespreekt beleidszaken in zijn tweemaandelijkse vergadering. Bestuur en managementteam treffen elkaar om de twee maanden in een overleg waarin naast beleidsmatige
zaken ervaringen in het werk worden uitgewisseld. Wat in deze vergadering aan de orde is
en wordt besloten, wordt teruggekoppeld op de vrijwilligers in hun werkoverleg op de dinsdag, volgend op de bestuursvergadering.
Naar buiten toe heeft en onderhoudt de Voedselbank Apeldoorn contact en overleg met de
Voedselbank Nederland via het lidmaatschap van het regio-overleg. Voor de dagelijkse gang
van zaken liggen er lijnen met de voedselbanken in de regio en soms daarbuiten.
Stel dat de positie en relatie van de klanten van de Voedselbank in de toekomst verandert en
hechter wordt, dan is de instelling van een cliëntenraad een logisch gevolg. Samenstelling,
werkwijze en spelregels zullen dan in goed overleg met alle betrokkenen worden geregeld.
Achterin deze notitie zit het organisatieschema van de Voedselbank Apeldoorn (maart 2013)
waarin de leden van het bestuur, het managementteam en het coördinatieteam met hun taken en hun relaties in de organisatie zijn vermeld.
Communicatie
In en tussen de bestuursorganen is er een voortdurende stroom van informatie zodat iedere
betrokkene bij de Voedselbank op de hoogte is van de gang en stand van zaken. Dat stelt
eisen aan de communicatie binnen de Voedselbank waartoe de geschetste overlegstructuur
aangevuld met een interne nieuwsbrief onontbeerlijk zijn.
Met allerlei voorlichtingsactiviteiten kan de Voedselbank Apeldoorn aan naamsbekendheid
doen en de aandacht voor haar activiteiten vasthouden. Te denken valt aan lezingen voor
scholen, serviceclubs, kerken; het opzetten van een vriendenclub (waar een lidmaatschap en
een nieuwsbrief bij horen); open dagen en excursies. Een communicatiejaarplan biedt de
mogelijkheid om aan dit soort activiteiten planmatig uitvoering te geven.
Het contact van de Voedselbank Apeldoorn met sponsoren en donateurs is van levensbelang voor de bank. Zonder hun steun kunnen wij onze activiteiten voor de minder draagkrachtigen wel vergeten. Dat betekent dat wij veel tijd en energie zullen blijven steken in het
aangaan en onderhouden van de relaties met derden.
Op die manier willen wij organisaties die ons werk steunen, aan de Voedselbank Apeldoorn
binden. Als tegenprestatie mogen zij rekenen op publiciteit, van spandoeken op onze open
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dagen tot reclame op de koelwagen. Gerichte en afgestemde communicatie is hierbij essentieel. De website van de Voedselbank Apeldoorn, een periodieke nieuwsbrief, maar ook
festiviteiten, open dagen, excursies en lezingen zijn middelen om die contacten te onderhouden.
Wat hier gezegd wordt over onze externe relaties, geldt ook voor onze leveranciers van de
levensmiddelen. Ook zij hebben als direct-betrokkenen baat bij een goede relatie en goede
informatie waartoe de genoemde elektronische en andere communicatiemiddelen van dienst
zijn.
Financiën
De Voedselbank Apeldoorn mag zich verheugen in een financieel gezonde situatie. Dankzij
de steun van een grote en groeiende schare sponsoren, schenkingen van donateurs en incidentele acties hebben wij een gedegen financiële huishouding weten op te bouwen.
Wij staan geregistreerd als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI). Dat houdt in
dat donaties en schenkingen aan de Voedselbank aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
De Voedselbank Apeldoorn kijkt in financiële zin altijd een jaar vooruit en zorgt ervoor dat er
een basisbedrag in kas is waaruit de uitgaven worden gedaan. Uitgangspunt is dat wij geen
investeringen of uitgaven doen als het geld er niet is. Dat beleid heeft ons tot nu toe geen
windeieren gelegd.
Wij hebben transparantie in ons financieel handelen hoog in het vaandel. Iedereen die ons
werk steunt, kan nagaan waar het geld heen gaat en of het besteed is aan de activiteit waarvoor het beschikbaar is gesteld. Onderdelen van de jaarrekening die daarop betrekking hebben, plaatsen wij standaard op de website van de Voedselbank.
Om de financiële situatie ook voor de toekomst gezond te houden, zal acquisitie in ons beleid voortdurende aandacht hebben. Het is een prioriteit die in eerste instantie bij de voorzitter ligt, maar waaraan iedere vrijwilliger in zijn of haar netwerk kan bijdragen. We denken binnen de Voedselbank na over verdere professionalisering van dit beleidsonderwerp.
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6. Voedselbank Apeldoorn op weg naar morgen

De huidige sociaal-economische ontwikkelingen liegen er niet om en hebben grote invloed
op het werk van de voedselbanken in Nederland. De klantengroep van onze Voedselbank
zal groeien, fondsenwerving zal lastiger worden en het aanbod aan levensmiddelen van
onze leveranciers komt onder druk. Stuk voor stuk ontwikkelingen die ons de nodige kopzorgen geven en waarmee we rekening moeten houden in ons handelen in de toekomst.
Wij zijn destijds vanuit een burgerinitiatief ontstaan met de bedoeling om tijdelijk te voorzien
in een primaire behoefte van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij
zijn zo in een gat gesprongen waarin een groepering binnen onze samenleving dreigde terecht te komen. Andere initiatieven voor onze klanten zoals een kleding-, speelgoed- en Sinterklaasbank, of kostenloze toegang tot attracties juichen wij toe.
Maar wij zijn allergisch voor ‘branche-vervuiling’. We zullen daarom terughoudend reageren
op aanbiedingen van die kant. Alleen als een dergelijk aanbod onze eigen activiteiten niet in
de weg staat, zullen wij onze medewerking verlenen. Wij blijven doen waar we goed in zijn:
het verstrekken van voedselpakketten aan minder draagkrachtigen, en zullen in beginsel
geen mensen, geld en middelen ter beschikking stellen voor andere activiteiten.
Ons is bekend dat een aantal potentiële klanten op grond van de huidige toewijzingsnormen
niet in aanmerking komt voor een voedselpakket. Wij zouden deze categorie een handreiking
kunnen doen door een voedselwinkel te verbinden aan de Voedselbank. We hebben daarbij
als voorbeeld de koppeling van de Kringloopwinkel Phoenix aan afvalverwerker Circulus voor
ogen.
Wellicht dat een dergelijke voorziening meer kans van slagen heeft als zo’n winkel (als
coöperatie) wordt opgezet samen met de kleding- en speelgoedbank – waarbij wij vasthouden aan onze hoofdtaak. Om de mogelijkheden voor zo’n aanvullende voorziening te onderzoeken, willen wij de discussie aangaan met onze leveranciers (die zelf ook al dit soort initiatieven in het hoofd hebben) en andere betrokkenen. Onderwerp van overleg moet zeker
het voorkomen van concurrentievervalsing zijn.
De overheid zit vandaag de dag steeds meer op de toer om mensen met een uitkering weer
hun plaats in de samenleving te laten innemen en in het arbeidsproces te laten terugkeren.
Die beleidslijn kan ook worden doorgetrokken naar de klanten van de Voedselbank. Zonder
daaraan nu meteen een negatief oordeel te verbinden, vinden wij de uitnodiging aan onze
klanten: ‘Komt u maar, haalt u maar, gaat u maar’, te smal en niet meer van deze tijd.
Wij beschouwen het verstrekken van voedselpakketten als een tijdelijke maatregel en vangnet voor mensen die van een uitkering moeten rondkomen. In lijn met het overheidsbeleid
kunnen wij instanties die daarvoor zijn, faciliteren en ondersteunen in het reïntegratieproces
voor klanten. Door onze doorverwijzers met elkaar in contact te brengen, kunnen wij helpen
bevorderen dat mensen actiever worden. Dat kan de door- en uitstroom van klanten bevorderen - waardoor mede de toenemende druk op het aantal te verstrekken voedselpakketten
kan worden verlicht.
Een voorbeeld waarbij onze schakelfunctie handen en voeten kan krijgen, is het project
Stadsakkers. In dat project helpen mensen met een uitkering bij het kweken van groente op
bouwgrond van de gemeente die door de huidige omstandigheden voorlopig braak ligt.
Klanten van de Voedselbank zouden er kunnen werken, maar het is niet onze rol om ons
daadwerkelijk met de uitvoering te bemoeien. In het project Stadsakkers kan het mes
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trouwens aan twee kanten snijden. Denkbaar is dat groente van de tuinen (mede door
klanten van de Voedselbank gekweekt) ook via de voedselpakketten wordt uitgedeeld.
Er zijn ongetwijfeld meer voorbeelden te noemen waarbij onze klanten de handen uit de
mouwen kunnen steken voor zover zij daartoe in staat zijn. Daarmee wordt een eenzijdige
vraag-aanbod situatie doorbroken en vertaald in een transactie. Wij gaan de dialoog over dit
onderwerp graag aan met de instanties waarmee wij samenwerken. Ook daarmee willen wij
daadwerkelijk inhoud geven aan ‘Samen naar beter’, de titel van onze beleidsnotitie.
.
Apeldoorn, maart 2013
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Organisatie Voedselbank Apeldoorn
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Plv. voorzitter:
Lid:
Lid:

Jacqueline van den Brink;
Jan Harmen Klein Haneveld;
Leo Papenburg;
Geert Hoogeboom;
Huub Vervoorn;
Marian Geling.

Strategisch/tactisch
- Beleid;
- financiële aangelegenheden, begroting;
- externe betrekkingen en fondsenwerving;
- investeringen;
- communicatie.

Managementteam
Voorzitter:
Secretaris:
Peningmeester:
Coördinator:
Coördinator:

Jacqueline van den Brink;
Jan Harmen Klein Haneveld;
Leo Papenburg;
Rien Hagen (logistiek en vervoer);
Reina Eggink (werkvloer)

Tactisch/operationeel
- Samenstelling pakketten en voedselveiligheid;
- kleine investeringen voor dagelijks gebruik;
- voorraadbeheer.

Coördinatieteam
Coördinator logistiek en vervoer:
Coördinator werkvloer:
Coördinator werkvloer:
Coördinator vrijwilligers:
Coördinator administratie klanten/
verwijzers:
Administratie klanten/verwijzers:
Kwaliteitscontroleur:

Rien Hagen;
Reina Eggink;
Wil Korteling;
Theo Nieuwboer;
Leo Papenburg;
Saskia Veldhuis;
Egbert Korteling.

Operationeel
- Dagelijkse gang van zaken;
- werkverdeling.
Oktober 2013
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__________________________________________________________________________
Stichting Voedselbank Apeldoorn
Postbus 138
7300 JK Apeldoorn
Bezoekadres: Kanaal Noord 147

Telefoon: 06 55 33 40 78
Internet: www.voedselbank-apeldoorn.nl
Rabobanknummer: 11 90 76 667
t.n.v. Stichting Voedselbank Apeldoorn
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