
Vrijwilligers 
Naar aanleiding van de speech van onze premier op 31 maart 2020, waarin hij heeft 
meegedeeld dat de huidige maatregelen in ieder geval  zullen worden gehandhaafd 
tot 28 april 2020, heeft dat ook gevolgen voor onze voedselbank. 
Met klem wil het bestuur u er op wijzen dat we de genomen maatregelen handhaven. 
In eerdere berichten heeft u kunnen lezen wat deze regels zijn en wij gaan er vanuit 
dat u zich als vrijwilliger aan deze afspraken houdt hoe jammer dat dit in een aantal 
gevallen ook zal zijn. 
Wij willen nogmaals al onze vrijwilligers danken voor hun inzet om de uitgifte op de 
donderdag mogelijk te maken. 
  
Cliënten: 
Naar aanleiding van de speech van onze premier op 31 maart 2020, waarin hij heeft 
meegedeeld dat de huidige maatregelen in ieder geval  zullen worden gehandhaafd 
tot 28 april 2020, heeft dat ook gevolgen voor onze voedselbank. 
Met klem wil het bestuur u er op wijzen dat we de genomen maatregelen handhaven. 
Lees in ieder geval de eerdere berichtgeving op de site nog eens door. 
Het bezoek aan de voedselbank op donderdagavond is geen uitje, het is nu een 
noodzakelijke handeling om te kunnen voorzien in uw eerste levensbehoefte namelijk 
eten en drinken. 
Afgelopen donderdagavond hebben wij toch weer moeten constateren dat er meer 
dan 1 persoon het pakket kwam afhalen, dit willen wij absoluut niet.U neemt hierbij 
voor u zelf en voor de vrijwilligers van de voedselbank een onnodig risico. 
Nogmaals houdt u aan deze belangrijke afspraak of wij zijn genoodzaakt om u de 
toegang tot uitgifte locatie te weigeren. De parkeerwachters zullen toezien op het 
naleven van deze regel. 
Met betrekking tot de dozen waarin u het pakket meekrijgt: Hoe goed bedoeld ook, u 
mag de dozen houden. We vragen u deze niet mee terug te nemen naar de uitgifte 
locatie. 
Onze dienstverlening is dat wij uw pakketten in uw auto plaatsen. Zorg er dan ook 
voor dat er voldoende ruimte is om zo snel als mogelijk de pakketten in uw auto te 
zetten, en niet ter plaatse allerlei spullen aan de kant moet schuiven. 
 


