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Beleidsplan 

Missie / doelstelling 
De missie van Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is het ondersteunen van de 
inwoners van Hoogezand-Sappemeer en omstreken die onder het bestaansminimum 
leven.  
De stichting heeft tot doel: 

• Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door 
voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld; 

• Het tegengaan van verspilling van voedsel. 

Activiteiten 
Wij geven vorm aan de missie en doelstelling door het inzamelen van voedsel en door 
deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De 
Voedselbank geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig 
hebben en die voldoen aan de landelijke criteria. Deze huishoudens ontvangen om de 
veertien dagen een voedselpakket.  

 

Organisatie 
De juridische rechtspersoon van de Voedselbank Hoogezand e.o. is  een stichting en is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Het fiscale nummer is: 8510.34.536 
Het bestuur bestaat uit: 
Mevrouw C.D. Kluppel-Pathuis (voorzitter) 
Mevrouw M.C. Kruit-Krijtenburg (secretaris) 
Mevrouw A.J. Folkersma-Kramer (penningmeester) 
De heer B.R. Munneke 
De heer R. van der Wal. 
 



 
 

 

De stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is aangesloten bij de Vereniging van 
Nederlandse Voedselbanken. 

Vrijwilligers 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel de vrijwilligers als het bestuur 
ontvangt geen vergoeding anders dan een vergoeding voor de door hen voor de 
voedselbank gemaakte kosten. 

 

Hulpverlening 
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet iemand aan bepaalde criteria 
voldoen. Deze criteria zijn landelijk vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken. 
Sinds 1 juli 2015 zijn dit de criteria die worden gehanteerd: 
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag van de navolgende 
formule kan een gezin in aanmerking komen voor een voedselpakket: 
Minder dan: 

€ 110,-  per huishouden 
plus € 70,-  per persoon (volwassene en/of kind) 
 
Waarbij leefgeld betekent:  
Netto inkomsten -/- vaste lasten, te besteden voor voedsel, kleding, schoeisel, de 
verjaardag etc. 
 
De normbedragen per week bedragen: 

€ 25,50  per huishouden 
plus  € 16,00  per persoon (volwassene en/of kind) 

Privacy 
De Voedselbank respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. 
De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden 
tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve 
van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. 
De Voedselbank, en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten 
betrokken is, dient zich hieraan strikt te houden. 



 
 

 

 

Voedselaanbod 
Voor het voedselaanbod zijn wij afhankelijk van datgene wat we ontvangen. 
We ontvangen het voedsel van: 

• landelijke organisatie, Vereniging van Voedselbanken Nederland 
• producenten en ondernemers in ons verzorgingsgebied 
• kerken, scholen en verenigingen 
• particulieren. 

Verklaring doorstroom goederen 
Van onze kant zullen wij ervoor zorgdragen dat de geleverde goederen op een 
verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Onze afspraken hierover vindt 
u terug in de volgende verklaring. 
Overwegende dat:  

• de negen regionale voedselbanken in Nederland zich via een aansluitovereenkomst, 
gesloten met Stichting Voedselbanken Nederland en het daarbij behorende reglement 
verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken; 

• de aangesloten lokale voedselbanken zich via een aansluitovereenkomst, gesloten 
met de desbetreffende regionale voedselbank en het hiervoor genoemde reglement 
verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken; 

verklaart Stichting Voedselbanken Nederland bij deze:  

• geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan; 
• ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts 

gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting Voedselbanken Nederland 
opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten 
zijn bij Stichting Voedselbanken Nederland; 

• zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de 
doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Stichting Voedselbanken 
Nederland; 

• zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende 
bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden; 



 
 

 

• de richtlijnen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten 
houden van de koelketen) in acht te nemen; 

• te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal 
terechtkomen. 

 


