Stichting Voedselbank Bergeijk
t.a.v. het bestuur
Midakker 5
5571 PP Bergeijk

Betreft: registratie als lid van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
Houten, 12-05-2015

Geacht bestuur,
Ten vervolge op jullie aanvraag voor het lidmaatschap d.d. 3 april 2015, deel ik jullie
mede dat, nu we het positieve advies van het Regionaal Overleg Platform heden
hebben ontvangen, alle formaliteiten zijn vervuld en dat het bestuur positief heeft
beslist op jullie verzoek om lid te worden van onze vereniging.
Wij heten jullie welkom als lid van onze vereniging. Samen met alle andere leden
zullen wij de belangen van de voedselbanken goed behartigen. Tegelijk zullen wij via
ons Voedselbank Servicecentrum (zie voor contactgegevens het adresblok
rechtsonderdaan deze brief) jullie met raad en daad bijstaan. Het Voedselbank
Servicecentrum is op werkdagen van maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 16:00
uur bereikbaar via 088 543 543 5 of per mail: welkom@voedselbankennederland.nl.
Vanaf nu ontvangen jullie alle stukken (nieuwsflitsen, nieuwsbrieven, mededelingen,
vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering e.d.) via het door jullie
opgegeven e-mailadres. Wij adviseren u om nog één of twee e-mailadressen aan ons
door te geven waar alles naar toegezonden wordt om te voorkomen dat u informatie
gaat missen.
Afgesproken is dat alle voedselbanken die lid worden volgens het zelfde stramien het
logo en huisstijl zullen gaan invoeren. Als bijlage treffen jullie het aanvraagformulier
aan voor jullie logo en sjablonen voor briefpapier, visitekaartjes e.d. met het verzoek
om dit zo snel als mogelijk in te vullen zodat we jullie snel kunnen voorzien van deze
zaken.
Nu jullie je hebben aangemeld het volgende: in het bestuur
is besloten om bij nieuwe leden erop aan te dringen om zich
meteen op te geven voor het landelijk project waarborging
voedselveiligheid. Zoals u wellicht weet is Voedselveiligheid
één van de speerpunten in 2015 voor de Vereniging.

Daarom verzoeken wij dringend om jullie aan te melden voor het project waarborgen
voedselveiligheid bij Jaap Sala (jaapsala@voedselbankennederland.nl), bestuurslid
met de portefeuille voedselveiligheid. Hij kan desgewenst ook een toelichting geven.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken,

Tom Hillemans
vice-voorzitter
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