Samenvatting beleidsplan Stichting Steunpunt Voedselbank Sliedrecht 2020-2024
Organisatie en doelstelling:
De voedselbank stelt zich ten doel om voedsel in te zamelen en gratis te verstrekken aan personen en gezinnen die
onder de armoedegrens leven aan de hand van landelijk gestelde criteria. Voedselbank Sliedrecht is een
zelfstandige stichting met statuten en een eigen bestuur, aangemeld bij de Kamer van Koophandel; In de
oprichtingsstatuten is de Stichtingsvorm en de bestuursverantwoordelijkheid notarieel vastgelegd. Voedselbank
Sliedrecht is lid van de landelijke koepelorganisatie voedselbank.nl en betrekt zolang dat mogelijk is haar
voedselpakketten voornamelijk van voedselbank te Rotteredam. Voedselbank Sliedrecht werkt onder de criteria van
het “Green” label. Voedselpakketten gelden als ondersteuning voor de eerste levensbehoeften en worden één maal
per week verstrekt. Naast het verstrekken van voedsel worden initiatieven van derden ondersteund voor het
bevorderen van sociale contacten o.a. in de vorm van stimulering per brief of folder.
Financiële middelen:
Het principe van de voedselbank is dat voedsel zo min mogelijk wordt gekocht maar dat pakketten worden
samengesteld uit voedseloverschotten in het land om vernietiging daarvan te voorkomen. Toch zijn er financiële
middelen nodig om de voedselbank draaiende te kunnen houden.
De inkomsten bestaan uit giften van kerken, bedrijven en particulieren en de opbrengst van statiegeldbonnetjes en
de kledingbank, welke onderdeel is van de Voedselbank Sliedrecht.
De uitgaven betreffen kosten die direct betrekking hebben op de uitvoerende taak van de voedselbank. Daaruit kan
worden betaald: - Reiskosten en huur voor transport van de pakketten - Bijdrage in de kosten van ons regionaal
distributiecentrum - Periodieke aanvulling van voedsel op eenzijdige pakketten voor de eerste levensbehoeften en
goederen die bijdragen aan het onderhouden van de hygiëne. - Huur- en energiekosten van tijdelijke opslag en
uitgiftepunt indien van toepassing. - Presentjes bij speciale gelegenheden van de vrijwilligers. - Een jaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst als blijk van waardering. - Sinterklaas presentjes voor de kinderen. - Trainingen voor
vrijwilligers. - Eventuele schade onder voorwaarden aan wagens die direct worden ingezet voor voedseltransport ter
aanvulling op de verzekering. - Administratiekosten zoals papier, inkt, laptop, printer, frankeer- en telefoonkosten en
accountantscontrole. – Reiskosten voor het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de voedselbank en/of bijwonen
van regionale of landelijke bijeenkomsten van voedselbanken of hulp organisaties. - Telefoon abonnementen voor
de twee uitgiften en de algemene voedselbanktelefoon. - Een Reserve voor mogelijke aanschaf van een koel- en/of
vriescel; inrichting van een bedrijfsruimte dat voldoet aan de eisen van de voedsel- en waren autoriteit; of een
gekoelde transportvoorziening. Jaarlijks wordt door het bestuur de hoogte van de reserve vastgesteld bij de
begroting. - Financiële overschotten kunnen worden ingezet voor steun aan regionale of landelijke voedselbanken of
aan projectmatige inzet wanneer een beperkte bijdrage geholpen kan worden om weer zelfstandig verder te
kunnen.
Vrijwilliger
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers welke geen vergoeding voor de door hen verrichte
werkzaamheden ontvangen,

