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Informatie voor vrijwilligers 

De voedselbank draait helemaal op vrijwilligers die verschillende taken vervullen. 

Activiteiten in de loods in Wageningen 
 

wanneer tijden activiteiten 

maandagmorgen   9.00 uur - 13.00 uur Sorteren, schoonmaken, pakketten maken, voedselcontrole 

dinsdagmorgen   9.00 uur - 13.00 uur Schoonmaken 

woensdagmorgen   9.00 uur - 13.00 uur Sorteren, schoonmaken, pakketten maken, voedselcontrole 

woensdagmiddag 13.30 uur - klaar Sorteren, schoonmaken, uitgeven 

vrijdagmorgen   9.00 uur - 13.00 uur Sorteren, schoonmaken, pakketten maken, voedselcontrole 
 

 

Transportactiviteiten (als chauffeur en/of bijrijder) 
 

wanneer tijden activiteiten 

maandagmorgen 7.45 uur – 12.00 uur + Ophalen van levensmiddelen bij supermarkten 
Laden en lossen van opgehaalde levensmiddelen. 

maandagmiddag 13.00 uur – 16.30 uur Levering aan uitgiftepunten in Doorwerth en Oosterbeek. 
Laden en lossen van kratten voor de klanten van de VB. 

maandagmiddag 13.45 uur – 17.00 uur Levering aan uitgiftepunten in Rhenen en Elst.  
Laden en lossen van kratten voor de klanten van de VB. 

woensdagmorgen 7.45 uur – 12.00 uur + Ophalen goederen Voedselbank Arnhem en levensmiddelen bij 
supermarkten. Laden en lossen van levensmiddelen 

woensdagmorgen 7.45 uur – 12.00 uur + Ophalen van levensmiddelen bij supermarkten 
Laden en lossen van opgehaalde levensmiddelen 

vrijdagmorgen 7.45 uur – 12.00 uur Ophalen goederen Voedselbank Arnhem en levensmiddelen bij 
supermarkten. Laden en lossen van levensmiddelen 

vrijdagmiddag 13.30 uur – 16.30 uur Levering aan uitgiftepunt in Renkum. 
Laden en lossen van kratten voor de klanten van de VB. 

 

Helpen bij uitdelen van pakketten bij het uitgiftepunt in 
 

plaats locatie wanneer tijden 

Rhenen Ontmoetingskerk maandagmiddag 14.20 uur – 16.00 uur 

Elst Duivenlokaal maandagmiddag 15.00 uur – 16.00 uur 

Doorwerth Protestantse Gem. maandagmiddag 14.00 uur – 15.30 uur 

Oosterbeek Vredebergkerk maandagmiddag 14.00 uur – 15.30 uur 

Renkum Hervormde Kerk vrijdagmiddag 14.00 uur – 17.00 uur 

 

Doorlopende administratieve werkzaamheden:  
• Maandelijks een rooster maken voor de inzet van de vrijwilligers. 

• Correspondentie met hulpverleners en klanten bij intake en bij de 3 maandelijkse verlenging 

• Voorraadbeheer: van alle bederfelijke producten die wij krijgen moet een deugdelijke administratie 
worden bijgehouden. 

• Financiële administratie, opstellen begroting en maken van jaarverslag 

• Intake gesprekken met nieuwe vrijwilligers en vrijwilligersadministratie bijhouden 
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Incidentele werkzaamheden:  
• Voedselacquisitie 

• Geld verwerven 

• PR verzorgen 

• Meewerken aan acties die externen voeren om de voedselbank te ondersteunen  

Combinatie van taken is mogelijk. 
Vrijwilligers kunnen zelf aangeven hoe vaak, voor welk dagdeel en voor welke taak zij ingeroosterd  
willen worden. 

 
 

 

VOEDSELBANK NEDER-VELUWE EN OMSTREKEN 
 


