
 

Beleidsplan Stichting Voedselbank Schiedam 2022 
 
 
Doelstelling van de Stichting 
 
Het wekelijks kunnen verstrekken van voedselpakketten aan personen en 
gezinnen die door omstandigheden niet in voldoende mate in hun primaire 
voedselbehoefte kunnen voorzien. 
De mensen die hiervoor in aanmerking komen, moeten aan de criteria, die 
vastgesteld zijn door de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland,  
voldoen. 
 
Subdoelstellingen: 
 
*   Bijdragen aan vermindering van verborgen armoede. 
*   Het tegengaan van voedselverspilling. 
 
 
Taken van de Stichting: 
 
*   Iedere week ophalen van voedselpakketten bij het distributiecentrum in 
     Rotterdam en daarna uitdelen van de pakketten aan de cliënten. 
*   Inzamelen van levensmiddelen om de pakketten te kunnen aanvullen. 
*   In de zomer worden de pakketten aangevuld met groenten en fruit  
    van Voedselbank Tuinieren Schiedam. 
*   Het bieden van een luisterend oor. 
*   Adviseren en doorverwijzen naar relevante hulpverlenende instanties. 
  
Werkwijze van de Stichting. 
 
De Stichting wordt bestuurd door een kleine groep vrijwilligers en zij wordt  
ondersteund door een aantal adviserende leden. De activiteiten kunnen 
plaatsvinden door de wekelijkse inzet van een groetere groep vrijwilligers (30). 
Zij hebben allemaal geheimhoudingsplicht. Het bestuur en ondersteuners van 
het bestuur vragen ook een VOG aan. 
Daarnaast moeten de vrijwilligers een certificaat behalen voor de 
voedselveiligheid. Voedselveiligheid en hygiëne staan bij de Stichting hoog in 
het vaandel. Ieder jaar vindt er een audit plaats om de voedselveiligheid te 
waarborgen. 
 
Financiering en verantwoording 
 
Om al deze activiteiten te kunnen financieren, krijgt de Stichting subsidie van de 
landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland en Gemeente Schiedam. 
Overige financiële ondersteuning komt van particulieren, fondsen, kerken en 
andere maatschappelijke organisaties. Dit zijn financiële giften of goederen, 



 

vaak ook verworven via inzamelingsacties. De Stichting zet zich het hele jaar in 
om de continuïteit van goederen en giftenstroom te waarborgen.  
 
Verplichtingen 
 
Het bestuur werkt zo veel mogelijk volgens de afspraken en protocollen die 
landelijk zijn vastgesteld binnen de Vereniging Voedselbanken Nederland. Het 
bestuur neemt deel aan landelijke en regionale vergaderingen, zodat het 
bestuur up-to-date is en de Stichting Voedselbank Schiedam zo goed mogelijk 
haar doelstellingen kan behalen. 
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ieder jaar wordt er 
een jaarverslag en een jaarrekening opgemaakt. Deze wordt gedeeld met 
relevante instanties, vrijwilligers en trouwe donateurs. 
 
  
Toekomstplannen. 
 
Op korte termijn zal een er vaste pool van chauffeurs moeten komen die iedere 
donderdag in toerbeurt de pakketten uit Rotterdam halen en verdelen over de 2 
locaties in Schiedam. 
Daarnaast heeft de Voedselbank in Rotterdam  ons al een aantal jaar geleden 
verteld dat in de nabije toekomst er geen pakketten meer uit Rotterdam 
opgehaald kunnen worden. De bedoeling is namelijk dat Stichtingen zelf voor 
de pakketten moeten gaan zorgen of een zogeheten winkel openen, waar 
cliënten hun pakket zelf kunnen samenstellen. Mogelijk is dat binnen nu en een 
jaar al het geval. Dit bekent dat we daarvoor met redelijke spoed een geschikte, 
betaalbare locatie nodig hebben. 
Ook zullen er dan meer vrijwilligers nodig zijn, omdat er op meerdere dagen 
uitgedeeld zal gaan worden i.v.m. versproducten. 
De meeste producten zullen geleverd gaan worden door het distributie Centrum 
Rotterdam en Voedselbank Tuinieren. 
Ook zal er meer samengewerkt moeten worden met plaatselijke supermarkten 
en andere leveranciers. Het bestuur zal hiervoor in 2022 een apart projectplan  
moeten gaan maken. 
 

 

 

 

 

 

 


