Beleidsplan Stichting Voedselbank Den Helder e.o. 2012-2013
Doelstelling en actueel beleid
De doelstelling van de Stichting Voedselbank Den Helder e.o. ( hierna de Stichting ) is
onveranderd sinds de oprichting van de Stichting op 2 maart 2006:
a. het bieden van hulp aan mensen die in armoede leven;
b. het tegengaan van de verspilling van goede levensmiddelen;
c. het signaleren van problemen in de hulp aan mensen die in de knel zitten.
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.
Het actuele beleid van de Stichting is:
a. het wekelijks verstrekken van een voedselpakket omvattende 15 artikelen aan
circa 120 behoeftige huishoudens in Den Helder;
b. het verbeteren van de faciliteiten ( met name koel-en vriesfaciliteiten ) die het
mogelijk maken geschonken verse voedingsmiddelen op verantwoorde wijze te
ontvangen, te bewaren en aan de klanten door te geven;
c. het benaderen van bedrijven voor de levering van ( meer ) voedingsmiddelen ter
vulling van de verstrekte voedselpakketten;
d. 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.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting omvatten;
a. het inzamelen en aanvoeren van voedingsmiddelen iedere week op woensdag en
donderdag;
b. het distribueren van voedingsmiddelen iedere week op donderdag op twee
uitdeelpunten voor circa 120 huishoudens, de ‘klanten’ van de Stichting;
Deze werkzaamheden worden verricht door circa 40 vrijwilligers; de Stichting heeft
hiervoor geen mensen in loondienst. Het werk geschiedt onder supervisie van twee
coördinatoren.
Fondswerving
De stichting werft alleen actief geldmiddelen wanneer deze direct nodig zijn voor de
bedrijfsvoering ( transport, koeling, etc. ) Zij doet daarvoor primair een beroep op
Helderse instellingen, serviceclubs, fondsen en particulieren. De Gemeente voorziet in
een jaarlijkse garantiesubsidie voor het tekort van de Stichting met een maximum van
€ 5.000,= 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.
Beheer van fondsen en vermogen
De Stichting probeert een algemene reserve aan te houden van een jaarexploitatie,
vermeerderd met een reservering voor:

a. vervanging en herstel van de bestelauto en koelaanhangwagen, transportkarren
en overige koelfaciliteiten;
b. nakoming van de verplichtingen aan klanten gedurende drie maanden bij
eventuele beëindiging van de activiteiten van de Stichting;
c. een te verwachten verhuizing naar een ander bedrijfspand.
De Stichting heeft buiten de genoemde reserveringen geen vermogen en streeft er ook
niet naar zo’n vermogen op te bouwen of anderszins fondsen onder haar beheer te
hebben of te nemen.
Besteding van fondsen en vermogen
De Stichting zal het bestaande vermogen voor 100% besteden aan de ondersteuning van
behoeftige huishoudens in Den Helder, ook bij eventuele beëindiging van de
werkzaamheden van de Stichting.
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