
Wilt u iets doneren aan mensen die het minder hebben? 

Wilt u gaan inzamelen voor de Voedselbank? 

Wilt u een dienst aanbieden? 

Wilt u iets organiseren voor onze klanten? 

Stichting Voedselbank Houten 
 
De Poort 81  
3991 DX Houten 
030-737 06 26  

Onze uitgangspunten:  

Om alles zo eerlijk en soepel mogelijk te laten verlopen, 

met respect voor u en voor de klanten, hanteren we een 

aantal uitgangspunten. Om teleurstellingen te 

voorkomen, adviseren we u hier rekening mee te houden 

bij het vormgeven van uw actie. 

 

De Voedselbank Houten: 

(Ver)deelt eerlijk. Initiatieven/aanbiedingen zijn in 

principe voor alle klanten beschikbaar.  

Bewaakt de privacy van de klanten. 

Werkt soms samen met of verwijst naar andere 

instanties als dat ten goede komt aan de 

doelgroep. 

Houdt rekening met uw intentie maar behoudt zich 

het recht voor een eigen afweging te maken. 

Verspreidt initiatieven zoveel mogelijk over het jaar. 

Werkt samen met voedselbanken in de regio om 

schaarste of overschotten te reguleren. 

Werkt niet mee aan initiatieven waarbij een (kleine) 

bijdrage of tegenprestatie van de klanten verwacht 

wordt.    

Zorgt dat het initiatief niet ten koste gaat van het 

reguliere werk van de Voedselbank. 

Koppelt resultaten terug met de initiatiefnemer. 

Hartelijk dank dat u overweegt iets voor de voedselbank 

te organiseren. Onze vrijwilligers en cliënten stellen dit 

zeer op prijs. Een voedselbank kan niet zonder de steun 

van de lokale samenleving, ofwel zonder mensen zoals u. 

Wel verzoeken we u vooraf  even contact met ons te 

zoeken. We kunnen u adviseren aan welke producten en 

diensten behoefte is en wat het beste moment is voor 

een actie. Bovendien kunnen wij uw actie ondersteunen 

met publiciteit om het tot een succes te maken. 

Voedsel inzamelen of doneren 

Voedsel en artikelen voor persoonlijke verzorging zijn 

van harte welkom mits de verpakking ongeopend en 

intact, en de houdbaarheid niet verstreken (zie website 

voor meer info). U kunt ons ook om een actueel lijstje 

vragen van producten waar behoefte aan is.  

 

De opbrengst van een inzameling of grotere partijen 

komen we graag bij u ophalen. Neem daarvoor contact 

op met onze voedselcoördinator via 06-10441205 of 

ahubers@voedselbankhouten.nl. Kleine hoeveelheden 

kunt u ook op vrijdagmorgen bij ons afgeven.  

 

Geld inzamelen of doneren 

Als u geld heeft ingezameld of zelf wilt doneren aan de 

voedselbank,  kunt u dit rechtstreeks overmaken op onze 

rekening: NL06 RABO 0155 4536 02.  

 

Evenement of dienst 

Voor overige initiatieven gaan we graag met u in 

gesprek over hoe uw idee het beste vorm gegeven kan 

worden zodat het optimaal aansluit bij de doelgroep.  

secretariaat@voedselbankhouten.nl   
www.voedselbankhouten.nl 
IBAN: NL06 RABO 0155 4536 02  

Hartelijk dank voor uw steun! 

mailto:secretariaat@voedselbankhouten.nl

