Jaarplan 2022/2023
Stichting Voedselbank Den Bosch e.o.
Onze vrijwilligersorganisatie wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Wij doen dit
door voedselpakketten uit te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben en tegelijk proberen
wij verspilling van voedsel tegen te gaan.
De Stichting Voedselbank Den Bosch e.o. volgt in haar werk zoveel mogelijk de richtlijnen van de
Vereniging Voedselbank Nederland waarvan zij lid is. Tevens maakt zij deel uit van het Regionaal
Overleg Platform Brabant/Zeeland en Distributiecentrum Tilburg, één van de 10 regionale
distributiecentra van de landelijke vereniging.
Het beleid is erop gericht alleen eerste levensbehoeften op te nemen zodat de cliënten in elk geval
de basis voor een (gezonde) voeding ontvangen.
Huisvesting
In verband met de huidige pandemie en de economische gevolgen is het onduidelijk hoe de omvang
van het aantal cliënten zich ontwikkelt. In 2021 zagen we een daling van het aantal cliënten. Wij
verwachten meer cliënten maar het blijft een inschatting.
In 2021 zijn wij al op zoek gegaan naar een nieuw uitgiftepunt voor de Jagersheuvelstraat. In
2022/2023 hopen wij onze huisvesting op orde te hebben en hebben ook het plan om hierbij het
keuze-concept handen en voeten te geven.
De gesprekken met het Koning Willem 1 College worden ook in 2022/2023 voortgezet. Wij kijken uit
naar een samenwerking, waarbij studenten maatschappelijke stages kunnen lopen bij de
Voedselbank en het KW1C mogelijk fysiek ruimte beschikbaar stelt voor de uitgifte van
voedselpakketten. Een hybride leeromgeving (onderwijs op school en in de praktijk) is daarbij het
uitgangspunt.
Vrijwilligers
Het bestuur prijst zich gelukkig te kunnen beschikken over de inzet van vele enthousiaste
vrijwilligers. Het beleid is er op gericht deze vrijwilligers te behouden voor de organisatie door het
geven van openheid van zaken en deze mensen te blijven enthousiasmeren voor het goede doel
waarvoor zij zich elke week inzetten.
Verwerving van voedsel
Voedselbank Den Bosch e.o. is gevestigd in een gebied met vele distributiecentra. Met deze
distributiecentra hebben wij goede contacten. Wij krijgen gelukkig heel veel producten en zelfs
zoveel dat wij ook andere voedselbanken kunnen bedienen. Daarnaast krijgen wij ook veel producten
van scholen, kerken, verenigingen en bedrijven. Producten die langer houdbaar zijn, zijn helaas het
minst in de aanbieding en hier hebben wij eigenlijk het meeste behoefte aan. Het blijft een uitdaging.
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Voedselveiligheid
Vanuit de overheid en vanuit de normstelling door onze overkoepelde Vereniging Voedselbank
Nederland worden steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de producten die wij in onze
pakketten doen. We letten streng op de houdbaarheidsdatum. Voedselbank Den Bosch e.o. voldoet
aan de voedselveiligheidseisen die de landelijke vereniging stelt en heeft dan ook van de Voedsel- en
Warenautoriteit het groene certificaat verkregen. Jaarlijks wordt door een onverwachte controle
bepaald of je dat certificaat nog waardig bent. Binnen onze organisatie is een vrijwilliger actief die de
HACCP eisen checkt en zijn bevindingen deelt met de coördinatoren en het bestuur.
Uitgifte
Elke week vindt er op 8 momenten de voedseluitgifte plaats. Het beleid is geënt op aanvragen voor
de Voedselbank via hulpverleners. Rechtstreeks bij de voedselbank aanvragen kan dus niet.
Hulpverleners hebben de taak om hun cliënt minder afhankelijk te maken zodat ze weer op eigen
kracht verder kunnen. Door de tijdelijke hulp (maximaal 3 jaar en zes maanden) draagt de
Voedselbank daaraan bij. De cliëntenadministratie ziet er wel op toe dat er regelmatig getoetst
wordt of de verstrekking van de voedselpakketten aan cliënten nog nodig is.
Donaties
Voedselbank Den Bosch e.o. ontvangt regelmatig bedragen van fondsen, bedrijven, kerken en
particulieren ter ondersteuning van het werk. Het beleid is erop gericht dat geld zo nuttig mogelijk te
besteden. In het jaar 2020 hebben we in de jaarrekening een coronafonds gevormd. Met dit fonds
kunnen we ervoor zorg dragen dat de cliënten van de voedselbank in ieder geval tijdelijk van voedsel
kunnen voorzien in perioden dat de aanlevering van producten stagneert of ontoereikend is. In 2021
zijn er al producten via het Coronafonds aangeschaft. De jaarrekening wordt door een
accountantskantoor opgemaakt.
De Voedselbank Den Bosch beschikt over een ANBI-status.
Namens het bestuur Stichting Voedselbank den Bosch en omstreken,
Lodie Hofland, voorzitter
20 januari 2022
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