
 

 

Beleidsplan Bestuur Voedselbank Doetinchem 2021 – 2022  
 

Doelstelling 
De statutaire doelstelling van de stichting Voedselbank Doetinchem is tweeledig: 

(a) het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen; 

(b) het tegengaan van verspilling van goed voedsel. 

Voedselbank Doetinchem is lid van Voedselbanken Nederland en volgt het landelijk beleid op. 

 

De missie van Voedselbank  
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio Doetinchem / 

Bronckhorst en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.  

 

Visie van Voedselbank Doetinchem 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen 

de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van 

voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, (liefdadigheid)organisaties, 

kerken, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, 

voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van 

onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om 

weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

 

Kernwaarden: 
Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen: 

- We werken uitsluitend met vrijwilligers 

- We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 

- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 

- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 

- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 

- We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 

- We zijn transparant in onze verantwoording 

 

Beleid 
Een aanvraag voor een voedselpakket wordt gedaan door een hulpverlenende instantie, samen met 

de betrokkene. In de gemeente Doetinchem is dat doorgaans de buurtcoach, in de gemeente 

Bronckhorst het welzijnsloket. Voedselbank Doetinchem hanteert een format intakeformulier, dat 

ook gebruik wordt voor aanvragen bij de Minimanna markt. De hulpverlener vult het formulier in en 

levert de daarbij benodigde bescheiden aan. Dit formulier en de bescheiden worden gestuurd naar 

info@voedselbankdoetinchem.nl. De aanvraag wordt dan z.s.m. gecontroleerd en er wordt contact 

opgenomen met de hulpverlener wanneer en waar het pakket kan worden opgehaald. Het pakket 

wordt in eerste instantie voor 3 maanden verstrekt. Na deze periode zal er, indien nodig, dezelfde 

procedure moeten worden gevolgd om opnieuw in aanmerking te komen voor een pakket, dit keer 

voor 6 maanden. De maximale periode na de eerste drie maanden is 3 jaar. 



 

 

 

Werkwijze  
Wekelijks deelt de Voedselbank Doetinchem ruim 200 voedselpakketten uit. Wij zijn in staat om 

lokaal snel en adequaat te reageren op ondernemers en instellingen die voedsel over hebben. Een 

telefoontje met de coördinator is voldoende om voedsel op te halen of om nadere afspraken te 

maken. Het gaat daarbij om:  

- levensmiddelen die via gangbare verkoopkanalen niet meer kunnen worden verkocht maar 

in goede staat verkeren en die de uiterste verkoopdatum niet hebben overschreden (b.v. 

beschadigde partijen blikken met groenten, fruit, soep e.d., te veel ingekochte goederen 

door supermarkten of levensmiddelen die dicht bij de uiterste verkoopdatum zijn en daarom 

in de winkel niet meer verkocht kunnen worden).  

- producten uitgedeeld die afkomstig zijn van kerken, particulieren, bedrijven en overige 

instanties.  

- daarnaast verkrijgt de stichting, dankzij donaties en in de omgeving werkzame 

zorgboerderijen, regelmatig verse groenten en vers fruit.  

- Een belangrijk deel wordt ook verkregen via het Regionaal Distributie Centrum van 

Voedselbank Arnhem. 

 

Logistiek 
Elke week kunnen goederen worden opgehaald bij het distributiecentrum van de Voedselbank in 

Arnhem. Tevens onderhouden we contact met nabijgelegen voedselbanken om vraag en aanbod zo 

mogelijk te delen. Goederen worden gehaald met een eigen bestelbus. Daarnaast rijden chauffeurs 

en bijrijders hun route langs leveranciers. De binnengekomen goederen worden door vrijwilligers 

gesorteerd en opgeslagen. De dag voor de uitdeel van het voedselpakket worden – onder leiding van 

een coördinator logistiek -  de pakketten zover mogelijk samengesteld. Op de dag van uitgifte 

worden daar via een kraamsysteem de verse producten aan toegevoegd. 

 

Financiën algemeen: 
De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en beoogt niet het maken van winst. 

Voedselbank Doetinchem beschikt niet over vaste inkomsten. Het werk wordt door vrijwilligers 

gedaan en de goederen worden gratis aangeboden. Toch zijn er veel vaste lasten zoals, huisvesting, 

vervoer, telefoon, gas, water, elektriciteit, reiskosten, verzekeringen, website etc. De beide 

gemeenten in ons werkgebied verstrekken sinds enkele jaren een tegemoetkoming in de 

huisvestingskosten. Verder wordt er een actief beleid gevoerd om inkomsten te verwerven om 

zodoende financieel gezond te blijven.  

Het liquidatiesaldo is uitsluitend bedoeld om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen en 

bestaat uit afschrijvingen van investeringsgoederen. 

 

Sponsoring en donaties  
Diverse bedrijven, verenigingen, scholen en organisaties zetten acties op touw om de Voedselbank te 

sponsoren. Daarnaast mogen we ons verheugen in de ondersteuning door de kerken (van alle 

richtingen) via de Diaconie en Caritas. Ook particulieren dragen de Voedselbank een warm hart toe 

en doneren met regelmaat. De Voedselbank heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 



 

 

status. Giften aan de Voedselbank zijn hiermee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting.  

 

Fondsenwerving  
Diverse fondsen hebben ons in de loop der jaren al een bijdrage geven voor de aanschaf van diverse 

zaken zoals b.v. een bus, maar ook bij de start van het project met Zorgboerderij Slangenburg, de 

Stadsboerin en de Minimanna Markt. 

 

Bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de PR en de financiën. Het bestuur werkt 

uitsluitend onbezoldigd. Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

- Peter Bob Peerenboom, voorzitter 

- Frans Roel, secretaris 

- Rogier Stam, penningmeester 

- Gracia Siebelink, lid met portefeuille Voedselveiligheid 

- Anja Nieuwenhuis, lid met portefeuille Communicatie 

- Leander Reulink, lid met portefeuille Vrijwilligerszaken 

- Maarten op de Weegh, lid met portefeuille ARBO, Veiligheid en project : ”Gezonde Voeding”. 

 

Speerpunten Beleid 2021 – 2022: 
- Betrekken van de vrijwilligers bij het bepalen van de gewenste richting 

- Overgang naar een mensvriendelijker uitgifteformule 

- Structurele financiële ondersteuning verkrijgen van zowel donateurs, sponsoren en vrienden 

- Verbeteren communicatie met vrijwilligers, bedrijven en financieel ondersteuners 

- Een privacy verantwoorde administratie voeren 

- Toewerken naar geprotocolleerd veilig werken, zowel in een arbeidsveilige omgeving als op 

het gebied van voedselveiligheid. 

 

Gegevens van de organisatie 
Contact E-mailadres: info@voedselbankdoetinchem.nl  

Correspondentieadres: Edisonstraat 48a, 7006 RE Doetinchem 

Telefoon coördinator: 0314 843 318  

Kamer van Koophandel: nummer 09194494 

Bankrekeningnummer: Rabobank NL54RABO0110436008 

Website www.voedselbankdoetinchem.nl 

De Voedselbank Doetinchem is een ANBI erkende stichting. 

 

Uitgiftepunten 
Doetinchem: Edisonstraat 48a, 7006 RE  Doetinchem 

Bronckhorst: Dr. Grashuisstraat 15, 7021 CL  Zelhem 

http://www.voedselbankdoetinchem.nl/

