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omdat de urgentie gevoeld wordt. De aanvraagtrajecten 
verlopen daardoor ook minder bureaucratisch. Hoe bizar 
de omstandigheden op dit moment ook zijn, het is ook een 
bijzondere en motiverende ervaring.’
 
VIJFJARIGE SCHENKINGSOVEREENKOMST
De fondsenwerver ziet zeker een verschuiving in de manier 
van geven aan Voedselbanken Nederland. ‘Meerjarige 
financiële planning wordt ook voor ons steeds belangrijker. 
Het is voor donateurs fiscaal interessant om een vijfjarige 
schenkingsovereenkomst aan te gaan. Wie als donateur ten 
minste vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag schenkt, kan 
de gift immers volledig aftrekken van de belasting. Er geldt 
dan geen drempelinkomen of maximumbedrag. Wat voor 
donateurs ook duidelijkheid schept ,is onze CBF-erkenning 
die we sinds vorig jaar hebben. Deze erkenning maakt 
duidelijk dat we onze financiële zaken, beleid en governance 
op orde hebben. En dat geeft vertrouwen.’

FLEXIBEL ZIJN EN SCHOUDERS ERONDER
Wat merkt Caroline als fondsenwerver ten slotte zelf van 
deze crisissituatie? ‘We werken bij de fondsenwervende tak 
van Voedselbanken Nederland met zes vrijwilligers. Ineens 
is dit geen parttime-, maar een meer dan fulltimebaan. De 
chemie en intrinsieke motivatie is zo groot. We hebben met 
elkaar maar één doel: voorkomen dat vele tienduizenden 
mensen in voedselnood komen. Als organisatie hebben we 
laten zien dat we ook onder hoge druk flexibel zijn en goed 
kunnen improviseren. En dat is nodig; je moet in deze tijd 
namelijk op zoveel borden tegelijk schaken…’ ◊
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(NVWA). Dat brengt ook extra kosten met zich mee. Om 
een idee te geven: voor 5 euro kunnen wij een gezin een 
voedselpakket geven. Voor 250 euro kunnen wij een gezin 
iedere week ondersteunen met een pakket, een jaar lang.’

'Door de crisis is Voedselbanken Nederland dus meer onder 
de aandacht gekomen', vertelt Caroline. ‘De noodzaak van 
ons bestaan werd duidelijk. Zo kregen we brede steun uit 
de samenleving door de publicatieactie Stay Safe & Geef. 
Alle publicatie werd ons gratis aangeboden. We kregen 
ook steun van familiestichtingen, vermogensfondsen, en 
bedrijven en organisaties zoals de Postcode Loterij.’

ANDERE TOON
Volgens Caroline valt het tijdens het fondsenwerven in 
deze periode op dat er ook bij de donateurs een sterk 
gevoel van solidariteit bestaat: met elkaar de schouders 
eronder zetten. ‘De toon van de gesprekken lijkt anders 

Je moet in deze tijd op zoveel 
borden tegelijk schaken

Merk Voedselbanken Nederland

Door alle aandacht is de bekendheid en de merkkracht van 
de Voedselbank het afgelopen jaar fors gestegen, blijkt 
uit onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. 
Voedselbanken Nederland staat nu in de top-5 van      
goede doelen qua merkkracht. Een prestatie, zeker omdat 
de stichting geen communicatiebudget heeft.  

Goede doelen met de meeste merkkracht

1. KWF Kankerbestrijding
2. Rode Kruis
3. KiKa (Kinderen Kankervrij) 
4. Wereld Natuur Fonds
5. Voedselbank


