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Doelstelling  

Mensen met te weinig financiële middelen (wekelijks) van een voedselpakket voorzien en daarmee 
ook verspilling van voedsel tegengaan. 
 
De doelstelling wordt gerealiseerd door inzet van vrijwilligers die hun tijd, kennis en energie, zonder 
vergoeding beschikbaar stellen en daarbij geen eigen belangen nastreven. Voor veel vrijwilligers is 
het zich dienstbaar opstellen voor de naaste de persoonlijke drijfveer.  
De werkzaamheden zijn veelzijdig en eisen naast fysieke inspanning verschillende kwaliteiten en 
vaardigheden. Iedere medewerker wordt gewaardeerd voor zijn of haar inzet en respecteert  die van 
anderen. De privacy van cliënten en collega’s wordt gewaarborgd. 

 
Beleid 

Het wekelijks ondersteunen van huishoudens in de gemeente Gouda door het (in principe) tijdelijk 
en kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan cliënten met onvoldoende inkomsten. De intake 
van nieuwe cliënten vindt plaats via de hulporganisaties in de gemeente Gouda op basis van 
landelijke (inkomens) criteria die zijn vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken. Periodiek wordt door de hulpverleningsinstanties getoetst of de betreffende 
huishoudens nog aan de normen voldoen. 
 
Stichting Voedselbank Gouda onderschrijft het algemene beleid van de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken en streeft verder de principes van goed bestuur na. 

 
Werkzaamheden 

 
De Stichting zorgt voor: 

1. Wekelijks samenstellen en uitdelen van voedingspakketten aan huishoudens; 
2. Benadering van bedrijven voor gratis levering van voedingsmiddelen; 
3. Fondsverwerving, nodig voor de exploitatie van de bedrijfsvoering; 
4. Benadering van particulieren o.a. via acties bij supermarkten om de Stichting in natura te 

ondersteunen door schenking van voedingsmiddelen; 
5. Benadering van kerken met het verzoek om donaties. 
6. Ophalen en inzamelen van voedingsmiddelen; 
7. Koel- en vriesfaciliteiten om geschonken voedingsmiddelen op te slaan; 

 
Op het gebied van voedselveiligheid doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de producten die 
we krijgen, op de juiste manier bij onze cliënten terechtkomen. De voedselbanken werken nauw 
samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo is er een handboek opgesteld 
op het gebied van voedselveiligheid; de NVWA controleert of de voedselbanken zich daaraan 
houden. Cliënten mogen er vanuit gaan dat ook bij de voedselbanken op een correcte, hygiënische 
manier wordt omgegaan met de spullen die worden verstrekt; producten die gekoeld moeten blijven, 
worden bijvoorbeeld vervoerd in koelboxen en –dekens en worden zo laat mogelijk uitgedeeld. De 
Voedselbank Gouda ontving op 9 april het certificaat ‘Code Groen voor voedselveiligheid en 
hygiëne’. 

 



 
Te verwachten werkzaamheden. 

De verwachting is dat het aantal cliënten verder zal stijgen en dat het aantal benodigde voedselpakketten 
navenant zal toenemen. Op dit moment lijkt het dat er steeds meer voedsel beschikbaar komt. Enerzijds 
zal getracht worden een koelauto te verwerven om meer koel- en vriesproducten voor onze cliënten te 
kunnen verkrijgen. Anderzijds moeten we ons beraden hoe we om moeten gaan met een aanbod dat 
groter is dan de huidige behoefte. 

 
Financiën 

Onze jaarrekeningen en jaarverslagen zijn te vinden op www.voedselbankgouda.nl 
 
De verantwoordelijkheid t.a.v. de financiële jaarstukken ligt bij de Penningmeester. Naast de 
toepassing van het 4-ogen principe, wordt de jaarrekening ieder jaar gecontroleerd door een 
kascommissie en wordt de jaarrekening en jaarverslag opgemaakt. De jaarrekening en het jaarverslag 
worden voorgelegd aan en goedgekeurd door een accountant. Besluiten m.b.t. investeringen en 
uitgaven worden met meerderheid van stemmen genomen.  
 
De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorganisatie en het merendeel van onze producten krijgen 
we aangeleverd. Toch hebben ook wij kosten, bijvoorbeeld voor de huur van het uitgiftepunt, het 
vervoer van het voedsel en het kopen van extra groenten en fruit. Dankzij sponsors van allerlei aard 
(onder andere stichtingen) kunnen we ons werk doen, maar zonder financiële zorgen zijn we niet. 
Mensen die een bijdrage willen storten, kunnen dat doen door geld over te maken op NL76 INGB 
0000836635, t.n.v. Stichting Voedselbank Gouda e.o. Ook staat er een machtigingsformulier op de 
site. Verder kunnen mensen een gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de 
Voedselbank. Daarvoor heeft de Belastingdienst een standaard formulier.  

. 
Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Gouda e.o. bestaat uit 8 bestuursleden. Het bestuur heeft een 
aantal taken gedelegeerd aan twee voormalige bestuursleden met veel expertise. Op de website worden 
bestuurswisselingen onmiddellijk kenbaar gemaakt. Op www.voedselbankgouda.nl kan kennis 
worden genomen van de huidige bestuurssamenstelling. 

 

 


