Beleidsplan Stichting Voedselbank Zaanstreek 2016 - 2019
Doelstelling en actueel beleid
De doelstelling van de Stichting Voedselbank Zaanstreek:
a. het op nuttige wijze aanwenden van productierestanten van de industrie en bedrijven --- ten gunste van
het bestrijden van (verborgen) armoede in Nederland, in het bijzonder --- voor zover dat betrekking heeft
op de regio Zaanstreek;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin -- verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door voor consumptie geschikte voedseloverschotten en
andere levensmiddelen van het bedrijfsleven in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen aan
hulpbehoevende minima in de Zaanstreek.
Het actuele beleid van de Stichting is:
a. het wekelijks verstrekken van een voedselpakket gemiddeld omvattende 25 artikelen aan circa 250
behoeftige huishoudens in Zaanstad;
b. het benaderen van bedrijven voor de levering van ( meer ) voedingsmiddelen ter vulling van de verstrekte
voedselpakketten;
c. het benaderen van particulieren door middel van supermarktacties om deze te bewegen in natura het
werk van de Stichting te ondersteunen met de schenking van houdbare voedingsmiddelen;
d. samenwerken met andere Voedselbanken in Noord-Holland.
In 2014 hebben we code groen gekregen en hebben we voldaan aan de certificeringeisen voor
voedselveiligheid van de NVWA. Als bestuur dragen we er zorg voor dat we dat blijven en zullen we
regelmatig onze (nieuwe) vrijwilligers een opfrissingcursus aanbieden.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting omvatten;
a. het inzamelen en aanvoeren van voedingsmiddelen iedere week van maandag tot en met donderdag;
b. het distribueren van voedingsmiddelen iedere week op vrijdag op vijf uitdeelpunten voor circa 250
huishoudens, de ‘cliënten’ van de Stichting.
Voedselveiligheid staat daarbij hoog in het vaandel; de eisen worden strikt nageleefd.
De organisatie
De werkzaamheden worden verricht door circa 130 vrijwilligers; de Stichting heeft hiervoor geen mensen in
loondienst.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit een door het
bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Het aantal leden wordt – met inachtneming
van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Samenwerking
a. Voedselbank Zaanstreek is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, opgericht op 29 juni
2013; deze vereniging is de koepelorganisatie van inmiddels 163 aangesloten voedselbanken. De
vereniging behartigt de belangen van de voedselbanken op landelijk niveau en ondersteunt de
aangesloten voedselbanken met een service centrum.

b. Voedselbank Zaanstreek is ontstaan vanuit particulier initiatief en is niet verbonden aan een
gemeentelijke of andere instantie. Met de gemeente Zaanstad en de lokale Sociale Wijk Teams
onderhoudt de Voedselbank functionele contacten – evenals met maatschappelijke dienstverlenings
organisaties.
c. Verder is Voedselbank Zaanstreek aangesloten bij de Stichting Jarige Job. Deze stichting staat geheel los
van de voedselbank en stelt kinderen in staat hun verjaardag te vieren. Zodat kinderen hun verjaardag
gewoon op school en met hun vriendjes kunnen vieren.
Analyse van de huidige situatie
De voedselbank is niet meer uit de huidige samenleving weg te denken. De vooronderstelling dat de
voedselbank zichzelf overbodig zou maken, blijkt dus onjuist. Het beeld dat voedselhulp alleen voor
specifieke groepen noodzakelijk is, klopt al lang niet meer. Iedereen kan op een gegeven moment in de
situatie komen dat hij aangewezen is op voedselhulp. De maatschappelijk opvatting dat de voedselbank past
de binnen het armoedebeleid begint te groeien.
Fondswerving
De stichting werft alleen actief geldmiddelen wanneer deze direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering
(transport, koeling, etc. ) Ook doet de Stichting een beroep op particulieren voor ondersteuning van het werk
van de Stichting in natura met supermarktacties. De met deze acties verworven voedingsmiddelen gaan
rechtstreeks naar de klanten.
Besteding van fondsen en vermogen
Het vermogen van de Voedselbank Zaanstreek wordt gevormd door donaties, legaten en andere incidentele
baten. De Stichting zal het bestaande vermogen voor 100% besteden aan de ondersteuning van behoeftige
huishoudens in de Zaanstreek, ook bij eventuele beëindiging van de werkzaamheden van de Stichting.
Visie op de toekomst
Dankzij de landelijke samenwerking in de Vereniging van Voedselbanken Nederland verwachten we steeds
meer aanbod van voedsel en we gaan oplossingen zoeken om hier organisatorisch mee om te kunnen gaan.
Zo zullen er oplossingen gevonden moeten worden voor de distributieruimte en de ruimte op de
verschillende uitdeelpunten.
En er zal beleid ontwikkeld moeten worden hoe om te gaan met de steeds groeiende vraag naar gezonde
voedingsmiddelen om iedere week een goed pakket te kunnen geven aan onze afnemers.
Belangrijk beleidspunt voor de komende jaren is ook het aantrekken van voldoende gekwalificeerd middenkader vrijwilligers. Een voedselbank wordt gedragen door de vele handjes die elke week beschikbaar zijn om
pakketten samen te stellen en uit te delen – maar voor de achterliggende taken als administratie, logistiek,
werving en bestuur zijn gekwalificeerde mensen broodnodig.
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