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VOEDING

Zuivelproducten Zuivelproducten 
voor voedselbank

Amsterdam 
Zuivelbedrijf 
FrieslandCam-
pina gaat jaar-
lijks een mil-
joen producten 
leveren aan 
voedselbanken. 

hebben beide organi-Daarover hebben beide organi-
saties maandag een contract ge-
tekend in het distributiecentrum 
voor Noord-Holland in Amster-
dam. Nu ontbreekt zuivel nog 
vaak in de voedselpakketten. Niet 
alleen gaat FrieslandCampina de 
verplichting aan structureel een 
groot aantal producten te leveren, 
het vervoert deze ook naar de 
voedselbanken. Bovendien gaat 
het de voedselbanken helpen met 
kennis over logistiek en voedsel-
veiligheid en het opzetten van 
acties met supermarkten, fd

ONGENOEGEN

Franchisenemers uit verschillende Franchisenemers uit verschillende 
branches bundelen krachten
Amsterdam Franchisenemers 
uit uiteenlopende branches 
hebben zich verenigd in de Fran-
chisenemers Alliantie Nederland 
(FANed). Dat liet de organisatie 
gisteren weten.

De oprichting van de club 
komt voort uit ongenoegen on-
der veel franchisenemers over 
goede belangenbehartiging. De 
franchiseverenigingen die er zijn, 
worden veelal bestierd door fran-
chisegevers.

Franchisenemers in verschil-
lende branches klagen al langer 
over het feit dat franchisegevers 
in sommige gevallen misbruik 
maken van hun machtspositie. 
De afgelopen jaren stonden fran-
chisenemers en franchisegevers 
met enige regelmaat tegenover 
elkaar voor de rechter.

De FANed zet zich om een ge-
lijk speelveld te bereiken tussen 
de ondernemers aan de ene kant 
en de beheerders en eigenaars 
van de formule aan de andere 
kant. De organisatie gaat actief 
lobbyen voor specifieke franchi-
sewetgeving op Europees niveau 
en op Nederlandse niveau.

Bij de alliantie zijn franchise-
nemers aangesloten uit onder 
meer de levensmiddelendetail-
handel, de doe-het-zelfbranche 
en de reiswereld. fd

❛❛ ‘We zijn 
vastbesloten om 
met onze 
economie een 
nieuwe weg in te 
slaan’

Daarover hebben 

Peter Mutharika, de 
nieuwe president 

van Malawi, stelde 
gisteren in zijn 
inauguratierede 
dat hij inzet op ten 

minste 7% 

chisegevers.
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dat hij hij inzet op ten 
minste 7% 

groei per 
jaar. 
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