Beleidsplan Voedselbank Gooi & Omstreken
Inleiding
Ons land telt helaas nog steeds een groot aantal huishoudens met een inkomen dat op of onder het sociaal
minimum ligt. Het beleid van de Overheid op dit gebied sorteert nog steeds niet het gewenste effect.
Een grote groep mensen kan nauwelijks rondkomen. Landelijk gezien ligt dit percentage op 10% van de
huishoudens. Het Gooi telt ca. 75.000 huishoudens en de regio wijkt niet veel af van het landelijk gemiddelde.
Dit betekent dat in onze regio ca. 7.500 op of onder het bestaansminimum leeft.
Derhalve is helaas ook in onze regio een Voedselbank een noodzakelijke additionele voorziening.
Gelukkig zijn er landelijk steeds meer grootwinkelbedrijven die structureel voedsel leveren aan de
Voedselbanken. Dankzij een steeds professionelere organisatie zijn wij in staat wekelijks voldoende
voedselpakketten te kunnen uitdelen.
Sinds begin 2018 zijn de normen voor een voedselpakket verruimd. Voor een eenpersoonshuishouden ligt de
norm bij een besteedbaar inkomen van € 215,- per maand. Voor elk extra gezinslid (volwassen of kind) wordt
daar € 85,- bijgeteld. De pakketten worden verstrekt voor een periode van maximaal 3 jaar. Deze periode is
ingesteld om te zorgen dat cliënten ook zelf werken aan een verbetering van hun eigen financiële situatie.
Uiteraard zijn in noodgevallen uitzonderingen op deze regel mogelijk.
Voor dit doel is op 15 mei 2006 de Voedselbank Gooi & Omstreken opgericht.

Doelstelling
Voedselbank Gooi & Omstreken heeft de volgende doelen geformuleerd:
1. Het verstrekken van wekelijkse voedselpakketten, als laagdrempelige, tijdelijke hulpverlening;
2. Het verwijzen van cliënten naar overheidinstellingen en maatschappelijke organisaties voor bestaande
hulptrajecten en –regelingen;
3. Het stimuleren van cliënten om de eigen (financiële) situatie te verbeteren;
4. Het gebruik maken en herdistribueren van overtollige voedsel en op deze wijze voedselverspilling tegen te
gaan.
Deze doelen worden bereikt door het opzetten van de benodigde uitgifte punten (UP’s) binnen de regio en het
regelen van de bevoorrading vanuit ons centrale magazijn.

Organisatie
Werkgebied

De Voedselbank G&O opereert regionaal en is aangesloten bij Voedselbank Nederland. Voor inwoners van
Naarden, Bussum en Hilversumse Meent is een eigen voedselbank. Vergroting van het werkgebied is mogelijk
indien daar behoefte aan bestaat.

Personeelsbeleid

Alle personen die voor de Voedselbank werken zijn vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werk ontvangen.
Er wordt een vrijwilligersovereenkomst getekend, waardoor de vrijwilligers verzekerd zijn voor ongevallen
tijdens hun werkzaamheden voor de Voedselbank. Alle vrijwilligers tekenen voor het privacy reglement en de
gedragsregels die vastgesteld zijn.
Aanname en ontslagbeleid vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
Jaarlijks wordt getracht een vrijwilligersbijeenkomst te organiseren als dank voor alle inspanningen en om de
onderlinge relatie te versterken.

Rapportage

Ieder jaar wordt een inhoudelijk en financieel jaarverslag opgesteld conform de ANBI vereisten.
Tevens wordt jaarlijks statistische informatie verstrekt over het aantal en de samenstelling van de cliënten,
welke kan dienen als hulpmiddel voor politiek en instanties om hun beleid te bepalen.

Financiën

Financiële middelen zijn nodig voor het dekken van de operationele kosten (nutsvoorzieningen, huur, brandstof,
verzekeringen, kantoorbenodigheden, etc.)
Investeringen nodig voor de uitvoering van het beleid en het goed functioneren van de Voedselbank worden
zoveel mogelijk direct afgeschreven.
Getracht wordt een reserve op te bouwen waarmee in het ‘worst-case’ scenario nog een jaar doorgewerkt kan
worden.
Het sponsorbeleid is er op gericht die middelen te verwerven die nodig zijn voor de uitvoering van de
activiteiten.

Bestuur

Het bestuur is belast met het uitvoeren van het beleid en bestaat uit 5 tot 7 leden, waaronder een voorzitter,
penningmeester en secretaris.

Interne Organisatie
De organisatie van de Voedselbank G&O is ingedeeld in diverse functionele groepen die onder leiding staan van
een algemeen coördinator.

Afdelingen

Uitgifte Punten (UP’s)

Wij streven naar het opzetten van uitgiftepunten in alle gemeenten binnen ons werkgebied. In deze
uitgiftepunten zullen lokale vrijwilligers de uitgifte van voedselpakketten verzorgen. Daarnaast zullen zij cliënten
stimuleren hun situatie te verbeteren en zo nodig door verwijzen naar instanties voor hulp.

Intake

Deze afdeling zorgt voor het verwerken van de cliëntgegevens, houdt de database bij en maakt rapporten voor
de overige afdelingen ten aanzien van het aantal benodigde voedselpakketten.
Persoonsgegevens worden alleen centraal opgeslagen en conform de Wet op de Bescherming van
persoonsgegevens beheerd en vernietigd.
De feitelijke screening van cliënten wordt zoveel mogelijk door maatschappelijke organisaties met
gekwalificeerd personeel gedaan. Cliënten die zelf contact opnemen met de Voedselbank voor hulp krijgen zo
snel mogelijk een hulppakket en worden vervolgens doorverwezen naar deze maatschappelijke organisaties.
De Sociaal coördinatoren van onze Voedselbank houden wekelijkse spreekuren waar potentiële cliënten hun
hulpvraag kunnen neerleggen. Zij verwijzen hen naar de maatschappelijke organisaties en hulpverlenende
instanties.
Een pakket wordt verstrekt voor een periode van 3 maanden. Na deze periode dient de situatie opnieuw
bekeken te worden voor verlenging van de verstrekking.

Acquisitie

Deze afdeling onderhoudt de contacten met de leveranciers van levensmiddelen, om zo het benodigde voedsel
binnen te krijgen, organiseert winkelacties om goederen die niet beschikbaar, maar wel gewenst zijn te krijgen.

Logistiek

Er is een centraal magazijn van waaruit de uitgiftepunten bevoorraad worden. Voedsel wordt opgehaald bij
landelijke en regionale distributiepunten van Voedselbank Nederland, plaatselijke winkeliers of collega
voedselbanken die te veel hebben. Daartoe beschikken wij over twee gekoelde transportmiddelen.

Magazijn

Binnen het magazijn is een onderverdeling in verse/vriesproducten en houdbare producten. De afdelingen
houden bij wat er binnenkomt, checken de houdbaarheidsdata en zetten producten klaar voor transport naar de
uitgiftepunten.

Voedselveiligheid
Wij zijn in het bezit van het ‘groencertificaat’. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen van de Voedsel en
Warenautoriteit ten aanzien van het bewaren en uitgeven van voedsel. Wij streven er naar dit certificaat te
behouden.

Arbobeleid
Wij streven er naar te voldoen aan de eisen van het Arbobeleid. Daartoe hebben wij al de nodige middelen
aangeschaft om de veiligheid van onze vrijwilligers gedurende hun werkzaamheden te waarborgen.

Public Relations
Er is een PR-commissie die zich bezig houdt met het profileren van de Voedselbank.
Hieronder valt o.a. de uitgifte van een Voedselkrant (in principe 4 keer per jaar), het beheer van de website,
contacten met lokale bladen en omroepen, presentaties van de Voedselbank bij activiteiten en organisaties in
de regio en het geven van voorlichting aan instellingen zoals scholen.
16 maart 2017

