
Volgende week worden plaatselijke volleybal- en  
hockeyverenigingen door hun landelijke sport-
bonden opgeroepen voedsel om in de maand april 
voedsel in te zamelen voor ‘hun’ lokale voedsel-
bank. Een hartverwarmend initiatief vanuit de sport 
dat dit jaar misschien klein begint maar dat zij bij 
succes graag verder willen uitbouwen.

Graag informeren wij onze voedselbanken dat zij in 
maart of april van dit jaar benaderd kùnnen worden door 
de plaatselijke sportvereniging(en) met het doel voedsel 
voor jullie in te zamelen.

Daarvoor heeft Voedselbanken Nederland het bekende 
boodschappenlijstje aan hen gegeven maar als jullie 
graag andere producten ingezameld zouden zien dan 
kun je dat met die vereniging bespreken. Het kan ook 
zijn dat jullie gevraagd wordt of het mogelijk is een aantal 
lege kratten aan hen ter beschikking te stellen zodat zij 
daarin de producten kunnen verzamelen. Ook kun je 
met hen bespreken of en wanneer je de gevulde kratten 
kunt ophalen.

De sportclubs die dit jaar meedoen hopen met deze 
actie de mensen die het hard nodig hebben een steuntje 

in de rug te bieden. Verder willen zij met hulp van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, ook aan onze klanten en 
hun kinderen laten weten dat zij van harte welkom zijn 
in de sport. Dat kunnen de sportclubs doen door jullie 
te vragen een flyer van het Jeugdfonds toe te voegen 
aan het pakket òf aan die voedselbanken die een winkel 
hebben, te vragen een flyer mee te geven aan jullie klan-
ten. Die flyers zullen dan aan jullie worden gegeven.  
Ook dat is aan jullie en je plaatselijke hockey- en of  
volleybalvereniging. 

Ons verzoek aan de voedselbanken is om aan alle 
vrijwilligers binnen je voedselbank kenbaar te maken 
dat zij benaderd kunnen worden door een plaatselijke 
hockey- en of volleybalvereniging en dat willen delen met 
hun bestuur. 

Wij hopen dat wat dit jaar misschien klein begint een 
succes wordt, mooie contacten en extra voedsel- 
producten oplevert. 

Wordt je benaderd door een plaatselijke sportclub en 
heb je vragen, mail ons dan onder vermelding van:  
April actie Sportbonden naar:
teamfondsenwerving@voedselbankennederland.nl
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