Beleidsplan 2018
Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2018 van Stichting Voedselbank Noordwijk.
Het is een summiere opsomming van:

Hfst. 1 Het werk dat de Voedselbank doet.
Hfst. 2 De manier waarop de Voedselbank producten werft.
Hfst. 3 Het beheer van de financiën.
Hfst. 4 Organisatorische plannen 2018
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Hoofdstuk 1. Het werk dat de Voedselbank doet.
De Stichting Voedselbank Noordwijk is op 22 juli 2014 opgericht en was tot dan een eenheid met
voedselbank Noordwijkerhout.
Doel van de Voedselbank.
a. Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door
voedsel uit te reiken;
b. Het herverdelen van overtollig voedsel en daarmee het voorkomen van de verspilling van
goed voedsel;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In 2011 waren er 12 huishoudens die een beroep op de Voedselbank Noordwijk deden. Zij
ontvingen in een schuurtje van een vrijwilliger een beperkt voedselpakket.
Het aantal cliënten steeg en de ruimte in het schuurtje werd te klein. Gemeente Noordwijk bood de
Voedselbank Noordwijk een andere ruimte aan waar meer cliënten ontvangen konden worden.
Het aantal cliënten fluctueert, medio 2017 zijn er circa 25 huishoudens met 40 cliënten die wekelijks
afhankelijk zijn van een voedselpakket.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het inzamelen van voedsel, giften, diensten, zaken en financiële middelen bij bedrijven,
instellingen en particulieren;
b. Het ingezamelde voedsel op nader te bepalen tijdstippen gratis te verdelen onder degenen
die een inkomen hebben onder een jaarlijks te bepalen bestaansminimum;
c. Het uitvoeren van Voedselbankactiviteiten in haar werkgebied.
Iedere week op een vaste dag, worden door vrijwilligers de kratten gevuld met allerlei producten.
Vaste producten die iedere week in een krat komen: zoet of hartig boterhambeleg, pasta of rijst,
pastasaus, soep, groente indien vers, anders een blik groente, melk, voeding voor baby’s en vlees.
Om de week worden koffie of coffeepads, kaas en eieren in de kratjes gedaan:
Daarnaast kunnen cliënten vragen om olie, toiletpapier indien voorradig, waspoeder, suiker, zout,
schoonmaakmiddelen, shampoo, deodorant, doucheschuim ed.
Een keer per maand krijgen de cliënten tandpasta, tandenborstel, koek, snoep indien voorradig.
Daarnaast kunnen de cliënten brood meenemen en groenten en fruit als deze is gebracht.
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Hoofdstuk 2. De manier waarop de Voedselbank producten werft.
Uitgangspunt bij voedselverwerving is dat dit voor de voedselbank gratis is.
Tevens is van belang dat het voedsel moet voldoen aan de regels van de voedsel- en waren
autoriteit NVWA.
a. Bedrijven worden benaderd met de vraag hun producten aan de Voedselbank te doneren. Er
wordt ruimhartig gehoor gegeven aan dit verzoek. Naast bedrijven en particulieren die in
natura doneren aan de Voedselbank, zijn er ook regelmatig geld donaties van bedrijven,
instellingen en particulieren. Van dit geld worden aanvullende producten aangeschaft.
b. De Voedselbank organiseert minimaal drie keer per jaar, of zo vaak als nodig is, een
supermarkt-inzameling. Deze inzamelingen worden gehouden bij de supermarkten in
Noordwijk. Aan de klanten die de supermarkten bezoeken wordt gevraagd één of meerdere
producten te kopen en die na afrekenen aan de kassa te schenken aan de voedselbank.
De diverse producten worden ingezameld door vrijwilligers en naar een opslagplaats
gebracht waar de producten worden gesorteerd in houdbare en niet houdbare producten. De
niet houdbare producten worden direct naar de koel- of vriesruimte van het verdeelpunt
gebracht.
c. Uitruil met collega voedselbanken in de directe omgeving. Het kan zijn dat een voedselbank
van een artikel meer ontvangt dan binnen de houdbaarheidstermijn nog doorgegeven kan
worden. Deze niet-houdbare producten worden dan gewisseld met collega voedselbanken.
d. Sinds 2017 is het door de voedsel- en warenautoriteit toegestaan, onder voorwaarden,
versproducten die tegen de THT datum aanlopen in te vriezen en die ingevroren te geven
aan de voedselbank. Voedselbank Noordwijk doet hier sinds 2017 aan mee en willen dit in
2018 zeker continueren. Voor de opslag van deze producten zijn er 2 grote koelkasten en 2
grote vriezers beschikbaar. Deze capaciteit is vooralsnog toereikend.
e. Via het regionale distributiecentrum van de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken
f.

Ook ontvangen wij wekelijks goederen die door de landelijke voedselverwervingsteams zijn
verkregen. Dit betreft dan vooral goederen afkomstig van de landelijk werkende bedrijven.

g. Eventueel kunnen we, incidenteel, onze financiën gebruiken om de voedselpakketten aan te
vullen om zo tot een verantwoorde samenstelling te komen.
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Hoofdstuk3. Het beheer van de financiën
Door diverse kerken, verenigingen, maatschappelijke organisaties en particulieren wordt regelmatig
geld gedoneerd.
Van de Belastingdienst hebben we de status ANBI verkregen. Dit houdt in dat donateurs hun
schenking in hun belastingaangifte kunnen betrekken. Ook betekent dit dat de voedselbank geen
schenkingsrecht hoeft af te dragen.
Naast de noodzakelijke uitgaven om de organisatie in stand te houden geeft dit ook de mogelijkheid
incidenteel vers voedsel te kopen. zie Hfst. 2 pnt f.
De penningmeester beheert de financiën en geeft de bestuursleden maandelijks een financieel
overzicht. Jaarlijks is er een kascontrole door twee personen van buiten de Voedselbank. Zij
beoordelen het financieel jaarverslag en geven, indien van toepassing verbeteringsvoorstellen.
De besteding van de financiën
Voor 2018 is er het voornemen de fietsenstalling achter het DPO gebouw zodanig aan te passen
dat de ruimte afgesloten kan worden voor opslag van bedrijfsmiddelen waar binnen geen plaats
voor is. (rolcontainers, kratten, koelboxen e.d.).
Om de opslag in het uitgiftelokaal te verbeteren en de ruimte iets klantvriendelijker te maken willen
wij in 2018 overgaan tot enige aanpassingen. Hiertoe is een werkgroep geformeerd.
Aan de eigenaar van het gebouw, Gemeente Noordwijk, is hier toestemming voor gevraagd.

Hoofdstuk 4 Organisatorische plannen 2018:
a. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben het voornemen per 1 januari 2019
samen te gaan in de fusiegemeente Noordwijk. Volgens het huishoudelijk reglement van
Voedselbanken Nederland kan er per gemeente maar één officiële voedselbank zijn.
Daarom zal er vanaf begin 2018 ook fusiegesprekken komen met voedselbank
Noordwijkerhout.
Uiteraard zal dit in goed overleg moeten plaatsvinden met respect voor ieders identiteit en
mogelijkheden.
b. Sinds 2015 is Voedselbank Noordwijk in het bezit van het voedselveiligheidscertificaat.
De voedselbank wordt periodiek onaangekondigd, gecontroleerd op het naleven van de
relevante regelgeving. In november 2017 is de geldigheid van het certificaat met een jaar
verlengd. Wij zullen de nodige aandacht besteden om dit certificaat te behouden.
c. Jaarlijks vindt er overleg plaats met de betreffende wethouder van de gemeente Noordwijk
over de gang van zaken met betrekking tot de arme kant van Noordwijk.
d. Voedselbank Noordwijk is lid van de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken. Jaarlijks
vinden er plm. 3 Algemene Leden Vergadering bijeenkomsten plaats in Houten welke door
de voorzitter en een 2e bestuurslid worden bijgewoond.
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Ook is Voedselbank Noordwijk lid van het Regionale Overleg Platform van de Nederlandse
Vereniging van Voedselbanken. Hier vindt 3 a 4 keer per jaar onderlinge afstemming plaats.
Ook deze vergaderingen worden bijgewoond door de voorzitter en een 2e bestuurslid.
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