Inleiding.
In het beleidsplan 2020 - 2024 beschrijft de Stichting Voedselbank Eemsdelta (hierna te noemen de
Voedselbank), de doelstellingen en geplande acties voor de komende jaren. In dit plan geven we aan
wat de Voedselbank in deze periode wil doen om het verlenen van voedselhulp aan cliënten uit de
gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (na 1 januari 2021 gemeente Eemsdelta) te kunnen
voorzetten alsook maatregelen te nemen om voedselverspilling tegen te gaan. Wij hopen dat u, na
het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen waarvoor de
Voedselbank staat en dat dit reden geeft onze plannen van harte te ondersteunen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de huidige situatie:
1. De Voedselbank in het kort.
De Voedselbank is een particulier initiatief die in 2006 is opgericht in een samenwerkingsverband
tussen een aantal kerkelijke en maatschappelijke instellingen onder de naam “Stichting Daadkracht
in Manna”. De Stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), hierdoor is het voor o.a. bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om financieel bij te
dragen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de belastingdienst.
2. Missie, doel en kernwaarden.
2.1 Missie:
De Voedselbank bestrijdt armoede en gaat waar mogelijk voedselverspilling tegen.
2.2 Doel:
a. wekelijks gratis voedsel te verstrekken aan alleenstaanden/ gezinnen binnen haar werkgebied, die
niet in staat zijn zelf volledig in het levensonderhoud te voorzien en
b. het tegengaan van voedselverspilling. De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en
beoogt niet het maken van winst.
2.3 Kernwaarden:
* we werken uitsluitend met vrijwilligers
* we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
* we geven voedsel uit dat door anderen wordt gedoneerd en (indien noodzakelijk) wordt voedsel
aangekocht als aanvulling
* we zijn neutraal, onafhankelijk en transparant in onze verantwoording
3. De organisatie.
3.1 Bestuur:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Voedselbank. Het aantal
bestuursleden van de Stichting wordt bepaald door het bestuur, doch bestaat uit ten minste drie
natuurlijke personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester. Waar mogelijk en haalbaar wordt
het dagelijks bestuur aangevuld met een bestuurslid logistiek, PR beleid/marketing en
voedselveiligheid. Alle werkzaamheden, verricht door zowel bestuursleden als vrijwilligers, worden
verricht op basis van vrijwilligheid. De medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Wel kunnen zij gemaakte reiskosten en reëel gemaakte onkosten declareren. Het
bestuur vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

3.2 Werkgebied:
De Voedselbank bedient haar cliënten vanuit haar uitgiftepunt(en) in de gemeenten Appingedam,
Delfzijl en Loppersum (toekomstige gemeente Eemsdelta).
3.3 Financiën:
De Voedselbank is volledig afhankelijk van giften en subsidies. De financiële inkomsten bestaan uit de
volgende categorieën:
* subsidie van de gemeente
* giften van zowel (kerkelijke) organisaties als particulieren en bedrijven
* opbrengsten acties.
Het bestuur legt jaarlijks, door middel van de jaarrekening, verantwoording af over het gevoerde
financiële beleid in een kalenderjaar. De jaarrekening wordt door een externe accountant
gecontroleerd.
3.4 Vrijwilligers:
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. De werkzaamheden zijn:
-Administratie.
Deze personen verrichten secretariële werkzaamheden en verwerken/beheren o.a. de
cliëntenadministratie van de voedselbank.
-Facilitaire ondersteuning en schoonmaak.
Deze groep houdt zich bezig met algemeen ondersteunende werkzaamheden en het schoonmaken
van de ruimtes.
-Chauffeurs.
Deze halen wekelijks op diverse dagen voedsel bij het distributiecentrum, bij lokale supermarkten,
bakkers en particulieren.
-Magazijn.
Deze medewerkers sorteren de aangeleverde goederen op soort, houdbaarheidsdatum en de wijze
van opslag (in de stelling, koeling of diepvries).
-Inrichting en uitgifte.
Deze groep bevoorraadt de uitgiftepunt(en), zodat alles in gereedheid is voor de uitgifte die ook door
henzelf wordt gedaan.
-Tuinploeg.
Deze groep verzorgt de tuin en het gazon rondom het pand van de voedselbank.
3.5 Aannamebeleid cliënten :
Ten aanzien van het accepteren van (nieuwe) cliënten ziet de Voedselbank de richtlijnen van de
landelijke organisatie als leidend. De screening wordt gedaan door medewerkers van de Stichting
Welzijn en Dienstverlening en de Damster zorgbalie. De voedselbank blijft eindverantwoordelijk voor
het al dan niet accepteren van nieuwe cliënten. Wij hanteren zo veel mogelijk het uitgangspunt: geen
pakket zonder traject. Samen met de SWD of de Damster Zorgbalie stelt de cliënt een actieplan op.
Ten minste eenmaal per jaar wordt onderzocht of een cliënt (nog) in aanmerking komt voor
ondersteuning door de Voedselbank. De maximale duur van de ondersteuning is in principe drie jaar.
In incidentele gevallen kan hiervan worden afgeweken. De huisregels die gelden t.a.v. de gang van
zaken in en rond de Voedselbank vindt u op onze website.
3.6 Voedseluitgifte:
Wekelijks wordt voedsel verstrekt op: • Vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur aan cliënten
afkomstig uit de gemeenten Delfzijl (wijk Tuikwerd, Farmsum, Wagenborgen, Termunten en
Woldendorp), Appingedam en Loppersum en op • Vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur aan
cliënten afkomstig uit de gemeente Delfzijl (wijk Delfzijl-Centrum, -West en –Noord, Holwierde,
Bierum en Spijk). Bij de uitgifte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
gezinssamenstelling.

4. Samenwerking/Lidmaatschap Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.
Op 29 juni 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht (Voedselbanken
Nederland). Deze Vereniging is de koepelorganisatie van de inmiddels ca. 170 aangesloten
voedselbanken en 10 Distributiecentra. De Vereniging behartigt de belangen van de voedselbanken
en de distributiecentra op landelijk niveau en ondersteunt hen met een servicecentrum.
5. De groene voedselbank.
Wij zijn sinds 2017 een gecertificeerde voedselbank en voldoen daarmee aan de eisen zoals gesteld
door de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA).
6. Functionele contacten met maatschappelijke organisaties.
De kerntaak van de Voedselbank is het tijdelijk verlenen van voedselhulp. Het is een zelfstandige
stichting en is niet gebonden aan een gemeentelijke of andere instantie. In de afgelopen jaren zijn er
goede contacten ontstaan met de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, kerkelijke en
overige maatschappelijk betrokken instanties in de regio, waaronder ook de Kledingbank Maxima.
Cliënten die bij ons in aanmerking komen voor ondersteuning, krijgen een verwijzing waarmee ze ook
bij Kledingbank Maxima terecht kunnen. Er vindt regelmatig overleg plaats met maatschappelijke
instellingen om onze cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
7. Beleidsvoornemens 2020 – 2024 in willekeurige volgorde:
* wij willen de komende jaren een verantwoord en gevarieerd voedselpakket aan onze klanten
kunnen verstrekken
* wij willen meerdere uitgiftepunten realiseren met als doel de reisafstand voor de klant te verkorten
* wij gaan meer structuur aanbrengen in de overleggen met de vrijwilligers
* wij ontwikkelen een sponsorbeleid met als doel het genereren van meer structurele inkomsten
* wij gaan investeren in nauwere contacten met onze leveranciers
* wij willen een arbobeleid ontwikkelen
* wij willen een calamiteitenplan ontwikkelen
* wij gaan investeren in het leggen van contacten met de nieuwe bestuurders en
beleidsmedewerkers van de gemeente Eemsdelta
* wij treffen die maatregelen die nodig zijn om het certificaat voedselveiligheid te behouden.
* wij investeren in verdere professionalisering van onze vrijwilligers
* wij gaan ons organisatiemodel herijken
Eindconclusie.
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Eemsdelta stelt zich ten doel de voorziening zolang als
noodzakelijk is in stand te houden en alles in het werk te stellen de cliënten de voedselhulp te bieden
die binnen de mogelijkheden van de Voedselbank ligt. Daarbij wordt tevens toegezegd dat erop
wordt toegezien dat de cliënten door zowel bestuur als overige medewerkers met respect en met
bescherming van hun privacy worden behandeld.

