3 december 2018

Nieuwsflits voor de Voedselbanken
Danny Blind ambassadeur Voedselbanken Nederland
Vertrouwelijk tot 7.12.2018
Wij zijn verheugd dat Danny Blind ambassadeur wil worden van Voedselbanken Nederland. Danny zal ons gaan
vertegenwoordigen op bijeenkomsten met een landelijke
uitstraling en minimale opbrengsten van € 25.000.
Hij wordt de derde ambassadeur, naast René Froger en
Herman den Blijker.
Op 7 december zal Danny de aftrap geven van de statiegeld inzamelingsactie bij Dirk van den Broek. Deze wordt
voor de vijfde keer georganiseerd. Ook zal Danny aanwezig zijn bij het inpakken van de kerstpakketten bij Unilever.

Nieuwe toelatingscriteria
per 1 januari 2019

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde zaterdag
1 december in met het voorstel om de toelatingsnorm per
1 januari 2019 met 5 % te verhogen. Hierbij is rekening
gehouden met de BTW verhoging van 6 naar 9%.
De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn:
Basisbedrag per huishouden:
€ 135
Per persoon: 			
€ 90
De nieuwe normbedragen per maand per gezin
worden dan:
1 persoon was € 215 wordt € 225
2 volwassenen was € 300 wordt € 315
1 volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
1 volwassene en 2 kinderen was € 385 wordt € 405
2 volwassenen en 2 kinderen was € 470 wordt € 495
1 volwassene en 3 kinderen was € 470 wordt € 495
De ALV stemde ook in met de overige voorstellen, waaronder het voorstel actief op zoek te gaan naar personen
die nu al voldoen aan de criteria maar die zich om redenen van schaamte, onbekendheid, laaggeletterdheid, zich
nu niet melden. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van
succesvolle aanpak. Meer informatie volgt.
De ALV sprak af dat voedselbanken nu al deze nieuwe
criteria mogen communiceren. Als er berichtgeving volgt
in lokale kranten, kan het zijn dat het door landelijke media wordt opgepikt. De voedselbanken worden verzocht
hun website tijdig aan te passen.

Ontwerp kerstkaart beschikbaar

Op Voedingsbodem>communicatie>materialen is een
ontwerp van een kerstkaart beschikbaar. Deze is gemaakt
in powerpoint. Een ieder kan zelf teksten toevoegen en de
kaart als PDF opslaan.

