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BELEIDS – EN ACTIEPLAN 2017 1 

 

STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. 

 

 
 

 

 

 

1.0 Visie en doelstellingen 

 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen, waaronder 400.000 kinderen onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt deze 

mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende voedsel te kunnen voorzien werken wij 

samen met overheden, kerken, bedrijven, stichtingen, organisaties, instellingen en particulieren.  

 

De doelstellingen zijn in onze statuten als volgt verwoord: 

“het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar is 

gesteld” en “het tegengaan van verspilling van voedsel”. 
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Wij hanteren bij ons werk de volgende kernwaarden:  

- we verstrekken voedsel dat door derden gedoneerd wordt gratis aan onze cliënten; 

- we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel; 

- we verdelen het ons ter beschikking gestelde voedsel zo eerlijk mogelijk; 

- we zijn neutraal en onafhankelijk; 

- we werken uitsluitend met vrijwilligers; 

- we zijn transparant in onze verantwoording. 

Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 1,8 tot 2,7 miljoen ton. De helft wordt verspild bij de particulier thuis en de 

andere helft bij voedsel(verwerkende) bedrijven. In Nieuwegein en IJsselstein richten wij ons voornamelijk op de overschotten bij 

bedrijven en supermarkten. 

 

 

2.0 Het bestuur 

 

Cor van Dalen  Voorzitter  

    Interne zaken, vertegenwoordiging extern, werving & selectie vrijwilligers en voedselveiligheid 

Rasja Post   Secretaris 

Pr, voedsel- en fondswerving, supermarktacties (SUMA) 

Otto Staal   Penningmeester 

    Supermarkt- & statiegeldacties en huisvesting 

 

 

 

3.0 Interne organisatie 

Onder het bestuur ressorteren vier coördinatoren.  

 

John van Adrichem   Coördinator producten, magazijnbeheer, logistiek en voedselveiligheid 

Jeane Béquin    Coördinator voorraad voedsel, samenstelling voedselpakketten en taakverdeling werkvloer 

Jeanine van Dalen-Meuleman Coördinator screening cliënten 

Jeanine van Dalen-Meuleman Coördinator roosters 
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4.0  Actieplan 2017 

 

Verzamelen levensmiddelen Doorlopend 

Telefonisch bereikbaar op 06 - 528  52815 

(6 dagen in de week) 

Coördinator  

(of diens vervanger) 

Relatiebeheer met de ”5 zuilen” van de 

voedselvoorziening 
1. SUMA (voordeur supermarkten) 

2. Ophaalactie bij bedrijven, tuinders, 

supermarkten, enz. (achterdeur) 

3. Acties van derden: kerken, scholen e.d. 

4. “Ruilen” met andere Voedselbanken 

5. Geldelijke giften van particulieren direct 

omzetten in zuivel of andere levensmiddelen 

waaraan in het standard pakket tekort is 

 

2017 Bestuur 

Samenstellen van de verschillende voedselpakketten 

- Blauw: eenpersoonspakket 

- Rood: twee- en driepersoonspakket 

- Zwart: vierpersoonspakket 

- Geel: aanvulling voor grote gezinnen 

 

Wekelijks Coördinator 

(of diens vervanger) 

Uitgifte voedselpakketten Nieuwegein 

Uitgifte voedselpakketten IJsselstein 

Iedere vrijdag van 10.30 - 12.00 uur 

Iedere vrijdag van 10.45 - 11.45 uur 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers & chauffeurs 

Screening cliënten 

- Herscreening 

- Instroom- en uitstroomgegevens 

 

Doorlopend Screeners 

Supermarktacties 

- Uitvoering 

- Onderhouden contacten 

 

Op vrijdagen van 10.00 - 17.30 uur Vrijwilligers & chauffeurs 

Bestuur 



 

4 

 

Vrijwilligersbijeenkomsten (om de onderlinge 

band te versterken/waardering) 

 

2 keer per jaar Vrijwilligers 

Voedselveiligheid implementeren en  

groen certificaat behouden 

 

Doorlopend Coördinator Voedselveiligheid 

Vrijwilligers 

Bestuur 

Updaten Financieel Protocol 

- Contacten kascommissie  

- ANBI-status bewaken 

 

1e kwartaal 2017 

1e kwartaal 2017 

Doorlopend 

Bestuur 

 

Komen tot eensluidende (nieuwe) statuten voor 

- Stichting Voedselbanken Nieuwegein 

- Stichting Voedselbank IJsselstein  

 

2017 Bestuur 

Updaten Huishoudelijk Reglement 

 

1e kwartaal 2017 Bestuur 

VOG’s voor bestuursleden en coördinatoren 2017 Bestuur 

Website  

- Beheer & ontwikkeling 

Doorlopend Bestuur 

Communicatie naar media 

- Persberichten (huis-aan-huisbladen, 

twitter, LinkedIn, enz.) 

 

Doorlopend Bestuur 

ROP (regionaal overleg) 

Voedselbanken Nederland 

 

Doorlopend Bestuur 

Drukken van nieuwe SUMA-folders (met extra 

info) 

- Twee versies 

1e kwartaal 2017 Bestuur 
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Werving & selectie vrijwilligers 

- gericht zoeken naar vrijwilligers  

Doorlopend Bestuur 

 

Contacten met Vertrouwenspersoon & 

Klachtencommissie 

Doorlopend Bestuur 

Statiegeldacties 

- Continueren en uitbreiden 

 

2017 Bestuur 

Huisvesting IJsselstein. 

- Consequenties van de inwoning. 

- Grootte van de ruimte (in relatie tot het 

aantal voedselpakketten dat wekelijks 

wordt uitgegeven) 

 

2017 Bestuur 

Verlengen gebruikersovereenkomst IJsselstein 

 

Maart 2017 Bestuur 

 

Alle eigendommen van de Voedselbank voorzien 

van een (eigendom)sticker: gele kratten, 

vouwkratten, dolly’s, pallets, enz. 

eventueel extra materialen aanschaffen 

ter vervanging 

 

Doorlopend Bestuur 

Vuilcontainer (zwart) wekelijks laten legen (is nu 

tweewekelijks) 

- Onderzoek wenselijkheid/ noodzaak 

- Kosten  

Voedselveiligheid & Hygiëne 

 

2017 Bestuur 
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Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een 

internet aansluiting (wensen, haalbaarheid, 

kosten). 

 

2017 Bestuur 

Uitbreiding keukenblok/ vernieuwen keukenblok 

(rvs?) 

 

2017 Bestuur 

Nieuwe coating aanbrengen op de vloer van de 

Montageweg 

2017 - 2018 Bestuur 

Zuivelacties nader vorm geven: 

particulieren of bedrijven kopen zuivel – in 

overleg met het bestuur - ter completering van het 

voedselpakket 

2017 Bestuur 

Kunststofpallets aanschaffen ter vervanging van 

de houten pallets ( veiligheid) 

 

2017 Bestuur 

Aanschaf schoonmaak machine 2017 Bestuur 

Aanschaf nieuwe koffietafel en stoelen 2017 Bestuur 

De vloer van de loods aan de Montageweg 

voorzien van een nieuwe (schilder)coating 

2e kwartaal 2017 Bestuur 

Aanschaf shredder (vernietiging archieven na 

bewaartermijn) 

1e kwartaal 2017 Bestuur 

Nieuwe banner bij/ boven de voordeur in 

Nieuwegein 

2017 Bestuur 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers 

 

Kwartaalgewijs Commissie 
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Koffie- en informatieochtenden voor eigen 

vrijwilligers 

2017 Coördinatoren 

Bestuur 

Koningsmarkt 

Diverse markten en braderieën  

 

April 2017 

Doorlopend 

Coördinator Magazijn 

Bestuur 

Open dag/ avond  

“Voedselbank bij Kaarslicht” 

December 2017 Bestuur 

Sluiten van convenanten met derden ter 

bespoediging van probleemsituaties 

(noodpakketten) 

 

Doorlopend Bestuur 

Externe contacten met 

- Gemeenten Nieuwegein en IJsselstein 

- WIL 

- Diaconieën, caritas & kerken 

- HIP 

- Boka Tussenvoorziening IJsselstein 

- Maatschappelijk werk: Vitras en Pulse 

- Vluchtelingenwerk Nieuwegein en 

IJsselstein  

- ROC 

- Leerwerk IJsselstein 

- Stichting Jarige Job 

- Stichting de Nieuwe Hoop 

- Stichting Dag Zonder Zorgen 

-  

Doorlopend Bestuur 

Educatie/ voorlichting 

- o.a. bij (scholen)acties 

Doorlopend Bestuur 

 


