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Hoofdstuk 1: Visie, kernwaarden en doelstellingen
De armoede in Nederland neemt van jaar toe jaar toe: 1,2 miljoen mensen leven in
armoede. In totaal zijn dat ruim 600.000 huishoudens:
 waar ruim 375.000 minderjarige kinderen opgroeien
 dat is 1 op de 9 kinderen
 tienduizend kinderen dagelijks met honger in de klas zitten.
Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om
onze deelnemers van eten te kunnen voor zien werken wij samen met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen wij er samen voor dat armoede wordt
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de
zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten, werken wij samen met lokale
organisaties die onze deelnemers helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp
moet immers altijd tijdelijk zijn.
Kernwaarden
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
 Zij werken uitsluitend met vrijwilligers
 Zij verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 Zij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 Zij verstrekken het voedsel aan deelnemers uitsluitend gratis
 Zij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 Zij zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 Zij zijn transparant in hun verantwoording
Stichting Voedselbank Stichtse Vecht zet zich in voor huishoudens die zelf tijdelijk niet
(meer) in staat zijn om zich van voldoende voedsel te voorzien. Zo vormen wij een
schakel tussen overschot en tekort.
Doelstellingen
Onze voedselbank heeft de volgende hoofddoelstellingen:
1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
2. Het voorkomen van verspilling van voedsel.
Deze doelstellingen komen overeen met die van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken (Voedselbanken Nederland), waar Voedselbank Stichtse Vecht lid van is.

Hoofdstuk 2: Beleid
Na de oprichting in november 2012 is gekozen voor het opzetten van een
vrijwilligersorganisatie, die werkt met een vrijwilligersovereenkomst voor de vaste
vrijwilligers (actievrijwilligers die alleen worden ingezet voor supermarktacties hebben
geen vrijwilligersovereenkomst). Voedselbank Stichtse Vecht is aangesloten bij de
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. Dat betekent dat al onze vrijwilligers verzekerd zijn
gedurende hun werkzaamheden voor de voedselbank. Vrijwilligers dienen hiervoor bij de
secretaris geregistreerd te zijn.
Voor 2013 was het beleid om het Huishoudelijk Reglement en de functiebeschrijvingen
te ontwikkelen en te publiceren. Dat is inmiddels gebeurd op onze website
www.voedselbankstichtsevecht.nl / Over ons / organisatie en beleid. Daarnaast hebben
wij meegewerkt aan de pilot van Voedselbanken Nederland over Voedselveiligheid. In
oktober 2013 hebben wij als eerste voedselbank uit deze pilot het GROEN certificaat
hiervoor ontvangen. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen van de Nederlandse
Voedsel- en Waren Autoriteit.
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Voor 2014 is de doelstelling om het Arbobeleid verder te ontwikkelen en beschrijven en
doorlopende aandacht te geven aan de voedselveiligheid en te werken via het Handboek
Voedselveiligheid.
Ook wordt eind 2014 overgegaan op het nieuwe logo van Voedselbanken Nederland. Alle
uitingen van Voedselbank Stichtse Vecht (website, nieuwsbrief, overeenkomsten,
reglementen, briefpapier, visitekaartjes, bodywarmers, spandoeken, busbedrukking,
flyers, computerbestanden etc.) worden aangepast.

Hoofdstuk 3: Organisatie
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie
personen:
1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Secretaris
Het Dagelijks bestuur vergadert maandelijks (of vaker indien nodig) en reageert op
vragen van stuurgroepleden en vrijwilligers of van externen. Zij formuleert beleid, ziet
toe op de uitvoering hiervan en bereidt de vergaderingen voor.
Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door een stuurgroep van 9 personen die
tevens een afdeling onder hun hoede hebben:
1. 2 personen voor PR, Fondsenwerving en Acties
2. 2 personen voor Inzameling goederen
3. 2 personen voor Logistiek (Inkomende goederen en Uitgifte)
4. 2 personen voor Aanmelden en Screenen
5. 1 persoon voor Vrijwilligers
De stuurgroep en het DB vergaderen om de twee maanden (of vaker indien nodig), met
een agenda met vaste agendapunten, die wordt aangevuld met de actualiteit.
Voedselbank Stichtse Vecht hanteert een Huishoudelijk Reglement waarin als bijlagen
zijn opgenomen:
o Het organisatieschema
o Het declaratieformulier
o De vrijwilligersovereenkomst
o Functiebeschrijvingen van de voorzitter, secretaris en penningmeester
Er zijn ook functiebeschrijvingen beschikbaar voor de functies van bovengenoemde
stuurgroepleden en voor de teamleiders Inkomende goederen en Uitgifte.

Hoofdstuk 4: Financiën
Voedselbank Stichtse Vecht is geheel afhankelijk van giften. Weliswaar verwerven wij
gratis voedsel maar er zijn natuurlijk vele andere kosten te bestrijden zoals:
 huur
 vervoerskosten
 verzekeringen etc.
De financiën worden beheerd door de penningmeester. Hij draagt zorg voor de juiste
registratie van de geldstromen en tijdige betaling van de onkosten.
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Jaarlijks vindt een kascontrole plaats door een externe kascontrolecommissie. Na deze
controle wordt verantwoording afgelegd in de vorm van een financieel verslag dat wordt
gepubliceerd op de website. Gelden ontvangen van particulieren worden - evenals
opbrengsten van kerkelijke collecten – geboekt ten gunste van het goederenfonds. Uit dit
fonds worden aanvullende voedselaankopen gefinancierd.
Bij ontbinding van Stichting Voedselbank Stichtse Vecht door het bestuur wordt de
bestemming van het liquidatiesaldo door het bestuur vastgesteld. In andere gevallen van
ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars
vastgesteld. In alle gevallen dient de bestemming van het liquidatiesaldo overeen te
stemmen met de doelstellingen van de stichting.
Sponsors
Voedselbank Stichtse Vecht is lid van Voedselbanken Nederland. Vanuit de regio
Rotterdam wordt wekelijks voedsel ontvangen, dat wij via Voedselbank Woerden
ophalen.
Daarnaast spant de voedselbank Stichtse Vecht zich in om lokaal sponsorbijdragen te
verkrijgen. Dit kan gaan om:
 Eenmalige of periodieke financiële steun door bedrijven
 Financiële ondersteuning vanuit de kerken
 Financiële bijdragen van particulieren.
Ook kunnen bijdragen verkregen worden in de vorm van:
 Vers en houdbaar voedsel van kwekers of supermarkten
 Houdbaar voedsel van middenstand
 Restant partijen voedsel van groothandelsorganisaties
 Acties door scholen en kerken
 Acties door particulier initiatief
 Spaaracties (kassa) bonnen, zegels, punten, fustbonnen e.d.
Van de sponsoracties wordt een lijst gepubliceerd op de website en er worden
nieuwsberichten van de acties geplaatst op de homepage.

Hoofdstuk 5: Werkwijze
Noodhulp van onze voedselbank is beschikbaar voor alle inwoners van de Gemeente
Stichtse Vecht. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt op basis van afkomst,
geloofsovertuiging of een andere reden. Iedereen die voldoet aan de landelijk geldende
criteria kan in aanmerking komen voor hulp van de voedselbank. Aanmelding kan
geschieden via de website of telefonisch. Na aanmelding wordt de aanvrager door een
vrijwilliger van de afdeling Screening bezocht en wordt de financiële situatie getoetst. Na
3 maanden wordt opnieuw beoordeeld of aanvrager nog voldoet aan de criteria. De
noodhulp kan voor een periode van maximaal drie jaar gegeven worden. Daarna wordt
het probleem als structureel beschouwd en wordt begeleiding door andere instanties, al
dan niet door bemiddeling van de voedselbank, noodzakelijk geacht.
Noodhulp wordt verstrekt door eenmaal per week voor alle deelnemers een
voedselpakket samen te stellen met voedsel dat verkregen is van de landelijke
voedselbank aangevuld met regionaal bij bedrijven en/of particulieren opgehaald
voedsel. Eventueel kan dit worden aangevuld met uit het goederenfonds aangeschafte
voedselproducten.
Bij de uitgifte van onze voedselpakketten hanteren wij zoveel mogelijk de criteria zoals
opgesteld door Voedselbanken Nederland. De inhoud van de pakketten kan per week
wisselen.
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Het centrale punt voor de voedselbank in Stichtse Vecht is het van de gemeente
gehuurde lokaal in Maarssenbroek. Uitgifte van de voedselpakketten gebeurt op deze
locatie in Maarssenbroek en ook in kerkzaaltjes in Breukelen en Loenen.
Om de goederen bij onze sponsors op te halen en verder te transporteren naar de
uitgiftepunten hebben wij de beschikking over een bestelbus.

Hoofdstuk 6: Vrijwilligers en beloningsysteem
Evenals bij Voedselbanken Nederland wordt ook bij de voedselbank Stichtse Vecht al het werk
volstrekt belangeloos verricht door vrijwilligers. Op geen enkele wijze wordt een vergoeding
verstrekt voor verrichtte werkzaamheden.
De taken van de vrijwilligers bestaan o.a. uit:
 Het besturen van de organisatie
 Benaderen van sponsors om voedsel beschikbaar te stellen
 Verkrijgen van het voedsel
 Ontvangen en opslaan van het voedsel
 Gereedmaken van de voedselpakketten
 Uitgifte van de voedselpakketten op de locaties
 Optreden als gastheer/vrouw tijdens de uitgifte
 Behandelen van aanvragen om hulp en het opvolgen
 Vervoer van de goederen
 Na uitgifte weer opruimen en schoonmaken van de accommodaties
 Voeren van acties in supermarkten om bij winkelend publiek goederen te
verwerven
 Etc.

Hoofdstuk 7: Overig
Voedselbank Stichtse Vecht ontvangt veel verzoeken met betrekking tot stages,
werkstukken en/of spreekbeurten.
Stage
Het is helaas voor ons niet mogelijk om mee te werken aan maatschappelijke- of
snuffelstages. Gezien de aard van de werkzaamheden en de tijdstippen waarop deze
plaatsvinden kunnen wij geen inhoudelijk goede stages organiseren en begeleiden.
Werkstuk of spreekbeurt
Er is informatie beschikbaar (feiten en cijfers) die wij op verzoek kunnen toesturen.
Daarnaast kan er al veel informatie op onze website worden gevonden. Voor een bezoek
aan onze locatie kan er een mail gestuurd worden naar het secretariaat.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar www.voedselbankstichtsevecht.nl.
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