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Beleidsplan 2018
1. Algemeen
Voedselbank Barendrecht is in september 2004 gestart als steunpunt van de Voedselbank
Rotterdam. Vanaf dat moment worden voedselpakketten uitgedeeld aan inwoners van de gemeente
Barendrecht, die op basis van de criteria en richtlijnen van de Stichting Voedselbanken Nederland,
Regio Rotterdam Rijnmond aan het uitdeelprogramma mogen deelnemen.
In de zomer van 2013 heeft de Stichting Voedselbank Barendrecht zich met 160 andere
Voedselbanken aangemeld als lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze
vereniging is voortgekomen uit de Stichting Voedselbanken Nederland.
Noodhulp wordt geboden aan alle inwoners van de gemeente Barendrecht zonder onderscheid te
maken op grond van afkomst, geloofsovertuiging en dergelijke. Iedereen die voldoet aan de gestelde
criteria kan in aanmerking komen voor ondersteuning door de Stichting Voedselbank Barendrecht.
Noodhulp wordt voornamelijk verschaft door éénmaal per week voor alle cliënten van de Stichting
Voedselbank Barendrecht een pakket samen te stellen voorzien van levensmiddelen die de Stichting
Voedselbank Barendrecht in eigen beheer heeft verkregen, aangevuld met wat via de Stichting
Voedselbanken Nederland bij diverse bedrijven is ingezameld. Cliënten verkrijgen deze
voedselpakketten op vrijdag en geheel gratis.
Op 26 mei 2009 is de Voedselbank Barendrecht officieel geregistreerd als Stichting Voedselbank
Barendrecht. Op 15 juni 2009 heeft de eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor
Rotterdam plaats gevonden. Het dossiernummer bij deze Kamer van Koophandel is 24463415.
Stichting Voedselbank Barendrecht is in 2014 geheel op eigen benen komen te staan. Een nieuwe
locatie is gevonden en is volledig in gebruik genomen vanaf december 2013. Daarnaast zorgt de
Stichting Voedselbank Barendrecht vanaf maart 2014 geheel zelfstandig voor de voedselverwerving
en het gehele intakeproces van de cliënten. Hiermee is een laatste stap gezet naar volledige
zelfstandigheid. Momenteel zijn er zo’n 44 vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor de Stichting
Voedselbank Barendrecht.
In 2014 is met de Voedselbank Zwijndrecht afgesproken dat bewoners van het dorp Heerjansdam,
dat gemeentelijk onder Zwijndrecht valt, door de Voedselbank Barendrecht bedient zal worden.
In 2015 is zo’n zelfde afspraak gemaakt met de Voedselbank Rotterdam wat betreft de wijk Portland
van de gemeente Albrandswaard.

2. Doelstelling
De Stichting Voedselbank Barendrecht zet zich voor 100% in voor het algemeen belang.
De voedselbank heeft als doelstelling om enerzijds direct mensen te helpen die onder een bepaald
bestaansminimum leven en anderzijds de verspilling van voedsel tegen te gaan. Zij doet dit door
middel van het inzamelen van kwalitatief goede voedingswaren, om deze vervolgens wekelijks te
verstrekken in de vorm van voedselpakketten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van
geloof huidskleur, nationaliteit of leeftijd.
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Belangrijke nevendoelstellingen zijn:
a) Mensen uit hun sociale isolement halen;
b) Mensen helpen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de problematische
(financiële) situatie waarin zij verkeren. Dit houdt o.a. in: klanten wijzen op - en in
contact brengen met diverse hulpverlenende instanties.
3. Organisatie en vrijwilligers
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. De taken van de vrijwilligers bestaan uit o.a.:






Voeren van (intake) gesprekken met mensen die mogelijk in aanmerking komen voor
ondersteuning;
Verkrijgen van levensmiddelen ten behoeve van de voedselpakketten;
Vervoer, inpakken en uitgifte van de voedselpakketten;
Opruimen en schoonhouden van de gehuurde accommodatie;
Verkrijgen van giften en legaten vanuit particulieren, instellingen en bedrijven.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Barendrecht bestaat uit de volgende vijf personen:
1. Voorzitter,
2. Secretaris,
3. Penningmeester,
4. Bestuurslid-coördinator,
5. Bestuurslid-voedselveiligheid,

Aad de Lange
Ingrid Filius
Henk Heller
Maria Broeders
Gert Blijleven

Bestuurders en vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden.
Het kan voorkomen dat een vrijwilliger kosten maakt voor de Stichting Voedselbank Barendrecht.
Zulke kosten worden na voorafgaande goedkeuring door de Penningmeester van de Stichting
Voedselbank Barendrecht aan deze vrijwilliger terugbetaald.
Actie 2018 Organisatie en vrijwilligers:
Een al langer gekoesterde wens van het bestuur van de Voedselbank Barendrecht is het creëren van
een ‘ontvangstruimte’ waarin we onze klanten kunnen ontvangen, waar ze kunnen wachten tot ze
aan de beurt zijn en waar wij met de klanten en de klanten onderling in gesprek kunnen komen. Dit
alles onder het genot van een kopje koffie of thee. In 2018 zal het bestuur nadrukkelijk op zoek gaan
naar mogelijkheden om dit fysiek en financieel te verwezenlijken.
De omstandigheden waaronder - en de hulpmiddelen waarmee onze vrijwilligers hun werk voor de
Voedselbank verrichten is van groot belang voor hun gezondheid en welbevinden. Bij dit werk moet
nogal wat getild en gesjouwd worden wat, als het niet op de juiste manier gebeurd, aanleiding kan
geven tot (ernstige) klachten.
Onder de regie van de vereniging Voedselbanken Nederland zal in 2018 bijzondere aandacht worden
gegeven aan de arbeidsomstandigheden binnen onze Voedselbank. Zo zal in de loop van 2018 door
een op ARBO-gebied deskundige organisatie een zgn. 0-meting worden uitgevoerd. Aan de hand van
deze meting kan worden bepaald of en zo ja welke acties op dit terrein nodig zijn.
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4. Voedselveiligheid
Het is van groot belang om de keten van leverancier van voedingsmiddelen tot het verstrekken van
voedingspakketten aan onze klanten voedselveilig in te richten en daarop periodiek controles uit te
voeren. In 2015 is aan de stichting het Groene Certificaat Voedselveiligheid uitgereikt. Dit certificaat
is van belang omdat het aantoont dat de Voedselbank Barendrecht op een door een onafhankelijke
instantie goedgekeurde wijze werkt.
Actie 2018 Voedselveiligheid
Aandacht voor voedselveiligheid is geen eenmalige zaak. Ook in 2018 zal het bestuur energie steken
in het op peil brengen en/of houden van de kennis over Voedselveiligheid bij onze vrijwilligers.

5. Klanten
De Voedselbank heeft onder meer als doelstelling om direct mensen te helpen die onder een
bepaald bestaansminimum leven. Nog lang niet alle personen in Barendrecht, Heerjansdam en
Portland die in aanmerking kunnen komen voor een voedselpakket vragen dat pakket ook
daadwerkelijk aan. Schaamte, onwetendheid en trots zijn elementen die bij deze keuze een rol
spelen.
Ook helpt de Voedselbank vluchtelingen die met een verblijfsstatus naar Barendrecht komen zolang
deze vluchteling nog geen inkomen heeft. Deze vluchtelingen worden aan- en afgemeld door
Vluchtelingenwerk Barendrecht.
Actie 2018 Klanten
Er zal in 2018 nadrukkelijk worden nagedacht hoe we de mensen die in aanmerking kúnnen komen
voor een voedselpakket ook echt gaan bereiken. Dit willen we bereiken door het betrekken bij de
Voedselbank van allerlei (sociale) organisaties in Barendrecht en via hen verspreiden van kennis over
de Voedselbank (b.v. via folders) bij mensen die wellicht tot onze doelgroep behoren.

6. Tegen voedselverspilling
Een tweede belangrijke doelstelling, naast het direct met voedsel helpen van mensen die onder een
bepaald bestaansminimum leven, is het tegengaan van verspilling van voedsel. Nog steeds verdwijnt
veel voedsel ‘in de kliko’.
Actie 2018 Voedselverspilling
Er zijn nog mogelijkheden om in Barendrecht meer voedsel; te verwerven, met name via de
supermarkten. In 2018 zullen we tot samenwerking trachten te komen met alle in Barendrecht
gevestigde supermarkten.
Dat kan betekenen dat we meer voedsel verwerven dan we ‘kwijt kunnen’ aan onze klanten. Daarom
wordt in 2018 de samenwerking met Voedselbanken in onze wijde omgeving uitgebreid. We helpen
deze Voedselbanken aan producten die wij ‘over’ hebben in ruil voor producten die wij zelf weinig
ontvangen.
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7. Inkomsten
De Voedselbank draait geheel op giften. Weliswaar komen wij meestal gratis aan het voedsel, maar
er zijn natuurlijk talloze andere kosten te bestrijden, zoals verzekeringen, vervoerskosten, reiskosten
etc.
Actie 2018 Inkomsten
In het afgelopen jaar is de basis gelegd voor ondersteuning van de Voedselbank door bedrijven in
Barendrecht en omgeving. Dit is gebeurd door de oprichting van ‘Vrienden van de Voedselbank’
In 2018 zal de focus gelegd worden op het in financiële zin betrekken van de burgers van Barendrecht
bij onze Voedselbank. Uitgaande van het gegeven dat het verstrekken van één voedselpakket
wekelijks ruim € 6,- kost wordt gedacht aan een ‘adopteer een pakket’ actie waarbij gevraagd zal
worden om voor langere tijd maandelijks één of meer pakketten te adopteren.
Ook in 2018 zal de Voedselbank tijdens Koningsdag weer een verkoopkraam in het oude dorp
plaatsen. In afwijking van voorgaande jaren zal in 2018 alleen ter plekke klaargemaakte etenswaren
worden verkocht. Deze producten worden (voordelig) ingekocht en komen dus niet uit onze
Voedselbank voorraden.
Extra inkomsten die door actie van vrijwilligers van de Voedselbank zelf zijn gegenereerd worden,
indien nodig, besteed voor het kopen van voedselproducten waaraan een tekort bestaat.

8. Beheer financiën
De beschikbare financiële middelen en het eventueel batig saldo van de Stichting Voedselbank
Barendrecht worden beheerd door de penningmeester. Deze draagt de zorg voor het tijdig voeren
van een accurate boekhouding en het tijdig betalen van de noodzakelijke onkosten zoals
verzekeringen, etc. Jaarlijks zal een controle door de kascontrolecommissie, bestaande uit
vrijwilligers –niet zijnde bestuurslid-, over de financiën van de Stichting Voedselbank Barendrecht
worden uitgevoerd. Door deze commissie wordt vervolgens verantwoording afgelegd aan de
vergadering van vrijwilligers.
De penningmeester doet ieder kwartaal, aan de overige bestuursleden, verslag over de beschikbare
middelen en de financiële positie van de Stichting Voedselbank Barendrecht.
Actie 2018 Beheer financiën
In 2018 poogt de vereniging Voedselbanken Nederland te komen met een model voor de financiële
verantwoording. De eerste pogingen daartoe waren tot op heden nogal mager. Voordeel van een
uniform model is de mogelijkheid tot vergelijking en samenvoeging van de cijfers van alle
Nederlandse Voedselbanken. Als overeenstemming wordt bereikt over zo’n model dan zal de
Voedselbank Barendrecht op een zo kort mogelijke termijn haar verantwoording overzetten naar dit
nieuwe model.
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9. Communicatie
Om de doelstellingen van dit beleidsplan te realiseren is goede communicatie noodzakelijk. In 2014 is
een Communicatieplan opgesteld en in uitvoering genomen. De uitvoering van de communicatie
wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur door een communicatiemedewerker verricht.
Actie 2018 Communicatie
Door middel van berichtgeving in diverse media probeert de Stichting Voedselbank Barendrecht meer
ruchtbaarheid te geven aan haar bestaan, en biedt tevens particulieren en bedrijven de gelegenheid
om lang houdbare producten in te leveren en/of giften en schenkingen aan de Stichting Voedselbank
Barendrecht te doen.
Ook wordt, nog altijd, gezocht naar een vrijwilliger-communicatiedeskundige voor het in de praktijk
uitvoeren van het communicatieplan.

Dit plan is goedgekeurd in de vergadering van vrijwilligers van de Voedselbank op xx xxxxx 2018
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Begroting 2018
2018

2017

2017

BEGROOT

WERKELIJK

BEGROOT

€
4.500
100
1.000
3.000
150
4.000
1.250
1.000
10
1.750
9.093

€
10.297
26
1.005
3.228
4.974
1.508
1.082
9
5.261
9.095

€
5.500
250
750
150
3.250
1.250
1.000
50
1.600
9.095

25.853

36.485

22.895

2018

2017

2017

BEGROOT

WERKELIJK

BEGROOT

€
2.150
8.850
9.093
8.300
1.750

€
2.414
8.147
9.095
8.136
1.557

€
2.150
7.750
9.095
8.265
1.925

Begroot totale kosten

30.143

29.349

29.185

Begroot resultaat

-4.290

7.136

-6.290

Baten
Giften en collectes Kerken
Giften en inzamelingen Scholen
Giften bedrijven
Vrienden van de Voedselbank
Giften Stichtingen en Verenigingen
Giften Particulieren
Opbrengst Koningsdag
Bijdrage Voedselbank Nederland
Bankrente
Afval loont en 123inkt.nl
Vrijval t.g.v. staat baten en lasten
Begroot totaal inkomsten

Lasten
Inkoopkosten
Transportkosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Algemene kosten
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