Beleidsplan Voedselbank Schouwen-Duiveland
Oog voor voedsel, hart voor mensen.

Dit beleidsplan omvat de volgende hoofdstukken.
1. Doelstelling Voedselbank
2. Doelgroep
3. Organisatie
4. Inzameling en verstrekking voedselpakketten
5. Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid.
6. Intake.
5. Verslag activiteiten
6. Financieel beleid
7. Beleidsvoornemens komende jaren

1. Doelstelling
We zijn een Stichting met de volgende doelstellingen:
-

het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het aller nodigst hebben en
het voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild.

Als aangeslotene van Vereniging Voedselbanken Nederland onderschrijven we hun
hoofddoelstellingen zoals geformuleerd in hun missie, visie, en kernwaarden.

2. Doelgroep
De doelgroep van de Voedselbank Schouwen-Duiveland zijn huishoudens en personen die in
financiële problemen zijn gekomen. Wanneer men voor kortere of langere tijd niet zelfstandig in de
eerste levensbehoefte kan voorzien, kan men een beroep doen op voedselverstrekking. Het streven
is dat deze verstrekking tijdelijk van aard is. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men aan de,
door de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken vastgestelde, criteria te voldoen.
Zie de verdere toelichting op onze site bij het tabblad "Aanmelden en werkwijze" en de pagina met
"Toetsingscriteria”.

3. Organisatie
Bestuursvergaderingen vinden regelmatig plaats. Tijdens deze bestuursvergaderingen, geeft de
penningmeester een overzicht van de financiële gang van zaken. Tijdens een deel van de
bestuursvergadering kan een medewerker die een spilfunctie bekleedt -op verzoek van het bestuur–
de vergadering bijwonen.
Aandachtspunten voor het bestuur zijn: voedselveiligheid (zie op site onder voedselveiligheid)
veiligheid, Arbo en goede onderlinge verhoudingen tussen bestuur en vrijwilligers en tussen
vrijwilligers onderling. De sfeer is goed en de vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd.
Website. De Voedselbank Schouwen-Duiveland heeft de beschikking over een goede en duidelijk
ingerichte website. Het beheer hiervan berust bij een deskundige vrijwilliger.

4. Inzameling en verstrekking voedselpakketten
Er wordt uitsluitend voedsel verstrekt dat ter beschikking is gesteld. Onder inzameling van “voedsel”
wordt ook verstaan aanvullende producten zoals luiers, wasmiddelen, verzorgingsproducten e.d.
Door contacten met lokale supermarkten, winkeliers, agrariërs en andere bedrijven wordt voedsel bij
hen opgehaald. Dit wordt aangevuld met wat verstrekt wordt vanuit het Regionale Distributie
Centrum (via gezamenlijk transport met andere voedselbanken) in Tilburg en gesteund door de
Nutsstichting die wekelijks aankoop van verse groente financiert.
Door deze combinaties, en gecombineerd met meer houdbare producten die met winkelacties
worden ingezameld, kan op vrijdag een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket worden verstrekt aan
onze cliënten.
Om te voldoen aan de richtlijnen van de Voedsel en Warenautoriteit worden producten, die aan
bederf onderhevig zijn, zo snel mogelijk opgeslagen in een koel- of vriescel. Inmiddels beschikken we
over een koel/vries-auto. Daarmee voldoen we aan richtlijnen van voedselveiligheid en mogen
supermarkten ook overtollige diepvriesproducten aan onze Voedselbank verstrekken.

5. Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid.
De Voedselbank Schouwen-Duiveland werkt op alle niveaus met vrijwilligers.
Hun taken worden weergegeven op onze site onder ‘Vrijwilligers’.
Het privacy beleid is verwoord in een Privacy Statement waarin de regels van de landelijke
voedselbank zijn verwoord.

6. Intake.
De werkwijze voor nieuwe cliënten kan men vinden op de site bij ‘Aanmelden en Werkwijze’.

7. Verslag activiteiten.
Een actueel verslag van activiteiten van de Voedselbank Schouwen-Duiveland treft u aan op de site
onder het tabblad “Info en Actueel"

8. Financieel beleid.
Financiële verantwoording wordt naar buiten gebracht via een Nieuwsbulletin dat aan alle
donateurs, kerken en serviceclubs per mail wordt toegezonden. In de sub-map “Jaarverslagen” zijn ze
voor iedereen te bekijken.

9. Beleid komende jaren.
In de komende jaren hebben de volgende punten onze aandacht:
 Continuering en verbetering van de huidige processen.
 Vinden van voldoende steun (zowel moreel als ook financieel) in de samenleving.
 Vrijwilligersbestand op peil houden.
 Het bereiken van nieuwe cliënten.
 Toekomstige financiële situatie i.v.m. teruglopend eigen vermogen
 Toekomstige huisvesting indien we de huidige locatie moeten verlaten.
 Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, samenwerken met lokale overheden
en organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan.

