BELEIDSPLAN Voedselbank Capelle
Organisatie
De Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel is onderdeel van Voedselbanken
Nederland. De stichting is opgericht in 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.

Doelstelling
Doel van de stichting is het aanvullen van basale levensbehoeften door het
uitdelen van voedselpakketten voor inwoners van Capelle aan den IJssel die op of
onder het bestaansminimum leven.
Daarnaast wil de Voedselbank Capelle aan den IJssel een bewustwordingsproces
op gang brengen bij bewoners, instellingen en politiek ten aanzien van armoede in
Capelle aan den IJssel. Voorlichting en Educatie vinden we daarbij een belangrijk
hulpmiddel.
Ten slotte willen we een bijdrage leveren in het terugdringen van verspilling en
vernietiging van uitstekend voedsel. We doen dit door snel te reageren op
aanbieders van voedsel en te zorgen voor de hygiëne, goed inpakken en goede
koel en vriescapaciteit. Daarom kopen we zelf in principe geen voedsel.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket?
Als het besteedbaar inkomen onder een bepaalde grens ligt.
Het besteedbaar inkomen is het bedrag dat overblijft als alle vasten lasten
afgetrokken zijn van het inkomen, dus het bedrag dat maandelijks overblijft om
eten te kopen en kleding aan te schaffen.
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Een aanvraag voor een voedselpakket wordt gedaan door een hulpverlenende
instantie, samen met de betrokkene. De hulpverlener kan een account krijgen
zodat hij of zij via internet de aanvraag verstuurt. Er moeten dan bijlages
gedigitaliseerd, bv. In pdf worden geuploaded. Schriftelijk kan ook: De
hulpverlener vult het formulier in dat op de website te vinden is en levert de
daarbij benodigde bescheiden aan. Dit formulier en de bescheiden mogen, het
liefst digitaal, gestuurd worden naar aanvraag@voedselbankcapelle.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 altijd voor een bepaalde periode verstrekt. Na deze periode zal
er, indien nodig, dezelfde procedure moeten worden gevolgd om opnieuw in
aanmerking te komen voor een pakket.
Op de website staan de criteria die worden gehanteerd en is het formulier te
downloaden dat moet worden ingestuurd.

Werkwijze
Wekelijks deelt de Voedselbank Capelle aan den IJssel ruim 170 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. Ook via de Voedselbank Rotterdam ontvangt de
stichting enkele producten.
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•
•

daarnaast koopt de stichting, dankzij donaties, regelmatig verse groenten
en vers fruit omdat dit helaas te weinig aangeleverd wordt.
Het grootste deel van de pakketten komt uit het distributiecentrum van
Voedselbank Rotterdam, waarmee wordt samengewerkt.

De voedselpakketten worden na toetsing van het inkomen door de
toetsingscommissie, gratis ter beschikking gesteld aan inwoners van Capelle aan
den IJssel.

Bestuur
•
•
•
•
•

Voorzitter: Gert Abma
Secretaris: Peter Meulendijk
Penningmeester: Willem Groenendijk
bestuurslid: Aart Jan Damsteeg
bestuurslid: Kassem Taha

Gert@voedselbankcapelle.nl
Peter@voedselbankcapelle.nl
Willem@voedselbankcapelle.nl
AartJan@voedselbankcapelle.nl
Kassem@voedselbankcapelle.nl

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

Vrijwilligers
De organisatie bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Van bestuur tot uitdeelpunt.
Via de coördinator van de voedselbank en via de coördinatoren van de
uitgiftepunten onderhouden we contact met alle vrijwilligers. Ook wordt gebruikt
gemaakt van projectmedewerkers van Stichting Capelle Werkt. We zijn op zoek
naar een voorlichter.
Naast de vrijwilligers maken we vaak en veel gebruik van jongeren en studenten
die hun maatschappelijke stage bij de voedselbank willen lopen. Soms is er voor
deze stage zelfs een wachtlijst.

Donaties
De stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
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U kunt de voedselbank ondersteunen door:
•

aanleveren van houdbare producten zoals producten in blik, b.v. groenten,
fruit, soep of vleeswaren, pasta, rijst, suiker, koffie, thee, waspoeder,
douchegel, shampoo, tandpasta/tandenborstels. Liever geen snoepgoed.
Producten waarvan de uiterste verkoopdatum is verstreken, kan de
stichting helaas niet gebruiken. U kunt uw donaties afleveren op maandag
tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 15.00 uur. Adres: Capelseweg 34-36
te Capelle aan den IJssel, of volgens afspraak via telefoon 010-4580129 /
06- 11869929

•

Een financiële bijdrage voor de voedselbankactiviteiten kunt u storten op:
Rabobankrekening NL 79 RABO 0168828006.
De stichting voldoet aan de ANBI voorwaarden, hetgeen inhoudt dat uw gift
in principe fiscaal aftrekbaar is.

Wij krijgen ‘bulk’ aangeleverd van de voedselbank Rotterdam. Dit is net voldoende
voor een minimaal pakket. Ons streven is om dit aan te vullen met met datgene
wat door de Capelse bevolking verder wordt aangeleverd. Op de website is een
lijst met produkten te vinden waaraan behoefte is.
Wij zijn afhankelijk van donaties in natura of geld. Zonder uw steun kan de
voedselbank niet aan de basisbehoeften van mensen in nood voldoen.

Aanvraag voor een voedselpakket
Indien u van de Voedselbank Capelle aan den IJssel gebruik wilt maken kunt u zich
tot één van de volgende gekoppelde hulporganisaties wenden:
Onder andere:
•
•
•

Stichting Buurtkracht. www.buurkracht.nu
CJG, www.cjgcapelleaandenijssel.nl
Eropaf Team, http://www.perspect.nu/trefpunten/eropaf-team
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De hulpverleningsinstantie neemt met u de persoonlijke situatie door en meldt u,
als u daarvoor in aanmerking komt, bij de Voedselbank Capelle aan den IJssel aan.
Zij vullen met de betrokkene het aanvraagformulier in en u levert daar de
benodigde papieren bij aan. Als de aanvraag compleet is wordt deze digitaal
gestuurd naar aanvraag@voedselbankcapelle.nl
Een medewerker van de voedselbank beoordeelt de aanvraag: er wordt nagegaan
of u aan de landelijke criteria voor deelname voldoet. De pakketten zijn bedoeld
als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd het financieel niet
redden, met een maximum van 3 jaar. Elk jaar wordt opnieuw getoetst om de
kijken of men nog steeds aan de criteria voldoet. De stichting garandeert
geheimhouding en respect bij de behandeling van de aanvraag.

Uitgiftepunten
De voedselpakketten worden elke vrijdagochtend tussen 11.00- 14.00 uur
uitgedeeld. Er zijn drie uitgiftepunten:
Kerk: de Hoeksteen
Rivierweg 15
2903 AJ Capelle aan den IJssel
010-450.51.41
Uitgiftetijd: 11.00- 12.00 uur
Kerk: De Oosterkerk
Vallei 2
2905 NP Capelle aan den IJssel,
tel: 010-450 86 78
Uitgiftetijd: 13.00- 14.00 uur
Kerk: De Morgenster
Spoorlaan 2
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2908 BG Capelle aan den IJssel
Uitgiftetijd: 13.00-14.00 uur
Kerk: Schenkelkerk
Bermweg 29b,
2906 LA Capelle aan den IJssel,
(010) 450 78 68
Uitgiftetijd: 13.30- 14.30 uur.

Jaarverslag
Jaarverslag wordt via de website gepubliceerd.

Contact
E-mailadres:

info@voedselbankcapelle.nl

Correspondentieadres: Postbus 706, 2900 AS Capelle aan den IJssel
Bezoeksadres:

Capelseweg 34-36 2907 XB Capelle aan den IJssel

Telefoon coördinator:

06-11 86 99 29

Kamer van Koophandel: reg.nummer 60355115
RSIN

853872788

Bankrekeningnummer: NL 79 RABO 0168828006
Website

www.voedselbankcapelle.nl
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