Beleidsplan 2019 tot 2022 voor
de Stichting Voedselbank Teylingen
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Inleiding
De voedselbank Teylingen is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en
onderschrijft de volgende uitgangspunten als maatstaf voor het handelen bij voedselhulp:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zij een particulier initiatief en werken met vrijwilligers, zonder toelage of
onkostenvergoeding;
voedsel verstrekken dat zoveel mogelijk door anderen gedoneerd wordt;
zoveel mogelijk gezond voedsel verstrekken;
het voedsel voor onze klanten is gratis, zij betalen geen vergoeding;
het voedsel zo eerlijk mogelijk verdelen;
wij zijn neutraal en onafhankelijk en verstrekken voedselhulp ongeacht religie, land
van herkomst, of politieke overtuiging;
transparant in onze verantwoording.
Laagdrempelig en bereikbaar zijn, via verdeel punten in alle drie de kernen van
Teylingen.

Om voedselhulp in Teylingen te kunnen geven, zijn wij afhankelijk van voedsel, diensten -en
geld donaties van bedrijven, kerken, scholen, serviceclubs, instellingen, gemeente en
particulieren. Met deze steun kunnen wij een bijdrage geven aan het bestrijden van armoede,
en het terug dringen van voedselverspilling. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te
vergroten, beperken wij ons niet alleen tot voedselhulp. Onze maatschappelijk werker helpt
ook met sociaal maatschappelijke problemen en aansluiting op financiële hulpverlening, zodat
onze klanten zonder onze hulp weer verder kunnen. Voedselhulp is bedoeld als tijdelijke
steun.
Dit beleidsplan is geschreven voor de kalender jaren 2019, 2020 en 2021.
Ons bestuur bestaat uit:
Vacature
Frans van der Wiel
Leonie Zandbergen-Baretta
Arthur van Elzelingen
Dirk Meinders
Jan Schapink

Voorzitter
Penningmeester
Voedselcoördinatie en vrijwilligerszaken
Klantenadministratie en her-controles
Voedselveiligheid
Secretaris en voedselverwerving

Visie en missie
Onze visie is: “voedsel verdelen voor een betere toekomst”
Onze missie is: “het snel bieden van directe, wekelijkse voedselhulp aan de armste mensen
in Teylingen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel”
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Ambities
1. Wekelijks gevarieerde voedselpakketten geven aan onze klanten, die zo veel mogelijk

voldoen aan de schijf van vijf;
2. ons voedselveiligheid niveau verhogen naar niveau 7 (op een schaal van 10);
3. meer samenwerking met de omliggende voedselbanken tot stand te brengen, niet

alleen zoals nu met het delen van overtollig voedsel, kennis en ervaring, maar ook
samenwerking zoeken in bedrijfsprocessen waar schaalvergroting vruchten kan
afwerpen. Zoals gezamenlijke opslag en pakketproductie en gezamenlijk koeltransport.

Sterkten en zwakten van onze organisatie
Sterkten
-

-

Goede voedsel, diensten –en financiële donaties, mogelijk gemaakt door een positieve
houding t.o.v. onze stichting in de Teylinger gemeenschap;
Door donaties, een gezonde financiële basis om voedselpakketten beter te maken,
door aankoop van zuivel, groente, fruit, etc. En bestemd voor de vervanging van
versleten apparatuur en hulpmiddelen;
Goede huisvesting, zowel in Sassenheim, Voorhout als in Warmond, mogelijk gemaakt
door de gemeente Teylingn en Welzijn Teylingen;
Team met enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers;
Beschikking over een maatschappelijk werker, mogelijk gemaakt door de gemeente,
die professionele intake, controle, hulp en advies voor onze klanten verleent.

Zwakten
-

Kost de organisatie veel moeite en energie om aan de regeldruk van bijvoorbeeld
voedselveiligheid, Arbo, privacy wetgeving te voldoen;
De organisatie vergrijst en heeft voor de continuïteit behoefte aan verjonging.

Acties voor de komende 3 jaar
-

Samenwerking met supermarkten en de Hema starten/uitbreiden voor afname
gevarieerder voedsel, wat anders voor vernietiging zou worden aangeboden;
Continue investeren in voedselveiligheid en streven naar niveau 7 (op een schaal van
10), om zodoende ons voedselveiligheid certificaat te behouden;
Hechtere samenwerking zoeken met andere voedselbanken in de duin –en Bollenstreek.

Sassenheim; December 2018
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