
 

Bestuur 

Als bestuur kregen we mooi bericht van de inspectie! Op 4 juni jl. is in de loods inspectie gehouden. 
Nog dezelfde dag kregen we een prachtige uitslag van 100! 

Hier zijn we uiteraard erg blij mee. We willen hierbij alle vrijwilligers een grote pluim geven én 
hartelijk bedanken. Want alleen met jullie inzet is ons dit samen gelukt! 

De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van een paar vrijwilligers. We zijn blij dat we ook 
weer een aantal nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen. Een goede tijd bij de Voedselbank 
gewenst! 

 

Planning 

Nu alles weer wat meer normaal wordt in de samenleving én bij de Voedselbank, wil ik graag, net 
als Nella eerder deed, weer gaan werken met planningen voor de langere termijn. Dat lijkt me voor 
de meesten van de vrijwilligers ook fijner, want dan weet je eerder waar je aan toe bent. Het 
volgende is hierbij van belang: 

• De planningen zal ik met een link naar jullie blijven versturen. Door online planningen te 
gebruiken, kan ik zorgen dat de planning ‘up to date’ blijft als er onderling geruild wordt. 

• Je ruilt zelf met een andere vrijwilliger als je ingepland bent op een datum waarop je niet 
kunt. Als je hebt geruild dan geef je dat aan mij door, ik verwerk het in de planning. 

• Geef ruim op tijd aan als je een keer niet kunt, dan plan ik je die datum niet in. 
• Het kan voorkomen dat er soms wat te weinig of te veel mensen ingepland staan. Dat 

betekent soms een stapje harder en soms een stapje zachter lopen. Dat kunnen we niet 
echt voorkomen als we op langere termijn plannen, dus daar moeten we het dan mee doen.  
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Score in dit rapport:  100  
 
Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode 
binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, 
men is voldoende alert op tekortkomingen 
en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het 
rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd. 



• Mocht Jaap van tevoren al zien dat er meer mensen nodig zijn voor een bepaalde 
donderdag, dan zal ik via een appje vragen of er nog iemand extra kan komen. 

• Bij het werken in de loods zullen we altijd de richtlijnen van het RIVM in acht blijven nemen. 
Dat betekent dat we 1,5 afstand houden van elkaar en de cliënten. Het betekent óók dat we 
van de vrijwilligers verwachten dat ze niet komen als ze klachten hebben of als iemand in 
hun gezin/huis klachten heeft. Probeer in die gevallen te regelen dat een andere vrijwilliger 
jouw plek inneemt. 

 
 
 
Tot zover het nieuws voor de maand juni. Allen een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Adriaan, Cees, Jaap, Jan, Martin en Alissa 
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