
Beleidsplan  2019-2023  van  Stichting   Voedselbank    Zuidwest    Friesland  

 

    1. Doelstellingen en werkzaamheden   van de stichting.  

 

Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en goederen om deze 
eveneens  kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun 
levensonderhoud   te voorzien zonder onderscheid naar geloof, geslacht of herkomst van deze 
personen.  Voorts heeft de stichting als bijkomend doel deze personen door te verwijzen naar andere 
instanties of hulpverleners.  

 

Het tegengaan van verspilling door goederen en levensmiddelen die volledig geschikt zijn voor 
gebruik te herverdelen onder personen zoals  bovenstaand genoemd.  

 

Om  zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten werken we samen met lokale organisaties, zoals 
Sociaal Wijkteam.  

 

Uitgangspunten  bij toekenning van een voedselpakket zijn:  

-onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze cliënten zelf 
kunnen doen  

-van onze cliënten wordt verwacht dat zij, op enige termijn, zullen meewerken aan het vinden van 
een oplossing voor hun financiële probleem.  

We  noemen dat: "geen pakket zonder traject".  

 

    2.   Manieren van fondswerving.  

 

Het vermogen  van de stichting zal worden gevormd door: giften, opbrengsten van activiteiten, 
subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere manieren  van inkomsten 
en baten. Activiteiten voor fondswerving zullen niet dan na toestemming   van de gemeentelijke 
overheid worden  gehouden.  

 

    3.  Vermogensbeheer.  

 

De  stichting heeft als zodanig geen doelstelling tot het opbouwen van vermogen.  

Kortdurende reserves zullen op de spaarrekening van de stichting worden geplaatst.  

 



    4.  Vermogensbesteding.  

 

Daar de stichting andere doelstellingen heeft dan het opbouwen van een vermogen zullen alle 
ingekomen gelden besteed worden  aan de doelen zoals genoemd in 1. Uitgezonderd aan het kopen 
van  levensmiddelen en goederen ter uitdeling. De ingekomen baten zullen besteed worden  aan het 
mogelijk maken en bereiken van de doelstelling van de stichting, zoals de ruimte die gehuurd wordt, 
koel- en vriesapparatuur, het verspreiden van de  

voedselpakketten  en het dekken van de onkosten gemaakt  door de vrijwilligers.  
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