ANBI
Stichting Voedselbank Amstelveen is sinds 1 januari 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling,
ook wel afgekort ANBI. U kunt dit controleren bij de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken
Onder aftrek van een aan uw inkomen gekoppelde drempel zijn uw zeer gewaardeerde giften aan
onze voedselbank dus fiscaal aftrekbaar.

GEGEVENS INSTELLING
Stichting Voedselbank Amstelveen
De Olmenhof, Landtong 2
1186 GP Amstelveen
www.voedselbankamstelveen.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel: 34369469
RSIN-nummer 821640835
SBI-code 88999 (samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn)
Bankrekening NL70 RABO 0155 6739 98
Telefoon 020 - 6458894

ONZE MISSIE
De Stichting heeft ten doel, binnen de kaders van de relevante wetgeving, een bijdrage te leveren
aan de herverdeling van overtollige levensmiddelen, mede ter voorkoming van nutteloze
vernietiging van deze goederen, zulks buiten het economisch verkeer en ten behoeve van noodhulp
aan burgers in Amstelveen.

ONZE VISIE
In onze welvaartsmaatschappij gaat veel goed voedsel verloren door overproductie en overconsumptie. Daarnaast groeit, haast ongemerkt, de kloof tussen rijke en arme mensen, ook in
Amstelveen. Stichting Voedselbank Amstelveen wil deze kloof overbruggen door overtollige
levensmiddelen beschikbaar te stellen aan mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in hun
primaire levensonderhoud: eten en drinken. Voedselbank Amsterdam voorkomt dat goede, maar
(bijna) voor verkoop afgekeurde levensmiddelen verloren gaan door deze goede tijdig in te slaan
en te distribueren onder hulpbehoevend burgers in Amstelveen. Wij leveren zodoende een bijdrage
aan de vermindering van voedselvernietiging, (verborgen) armoede en helpen de armsten door
hen (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten.
Voedselbank Amstelveen maakt zich sterk voor haar doelstelling een zo breed mogelijk draagvlak
te creëren onder gemeente, bedrijven, fondsen en particulieren.

ONZE KERNWAARDEN
Er zijn een aantal kernwaarden die wij als Stichting Voedselbank Amstelveen hanteren:








Wij
Wij
Wij
Wij
Wij
Wij

hebben een open houding naar alle hulpbehoevenden
werken uitsluitend met vrijwilligers
verstrekken uitsluitend gratis voedselpakketten
verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
streven naar iets extra’s op speciale dagen en/of feestdagen.
zijn transparant in onze verantwoording.

ONS HOOFDDOEL



Het aanbieden van voedselpakketten aan mensen die op dat moment
niet in staat om welke reden dan ook zichzelf te onderhouden.
Het voorkomen van verspilling (vernietiging) van goed voedsel

ONS BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
1. Voorzitter – Grea Twint
2. Secretaris – Sandra Hermanns,
3. Penningmeester – Ria Post
Het bestuur komt geregeld samen voor een vergadering. Hierin wordt het wel en wee van
Voedselbank Amstelveen besproken. Tevens kunnen hier beslissingen worden genomen die van
belang zijn voor de klanten van de Stichting Voedselbank Amstelveen.
Het bestuur is zo samengesteld dat de verschillende functies, indien nodig, door een ander
bestuurslid kan worden overgenomen. Professionalisme vindt ieder bestuurslid belangrijk.

ONS BELEIDSPLAN
Het voedselpakket
Stichting Voedselbank Amstelveen streeft continu naar samenstelling van een gevarieerd en
gezond voedselpakket. Vanzelfsprekend wordt dit afgestemd op het gezin of persoon. Wij houden
continu in de gaten waar de behoefte ligt van onze klanten. Wekelijks bieden wij dan ook, buiten
de basispakketten van de Voedselbank Amsterdam, een variatie aan van producten verkregen bij
inzamelingsacties bij supermarkten in Amstelveen. Denk hierbij aan koffie, thee, zeep, tandpasta,
blikken vis en/of vlees en pakjes drinken voor de kinderen. Onze klanten kunnen eventueel
aangeven waar zij op dat moment behoefte aan hebben.
Voedselwerving
Een groot deel van onze wekelijkse voedselpakketten is afkomstig van Voedselbank Amsterdam.
Het andere deel is afkomstig van bedrijven en particulieren. Regelmatig staan wij bij supermarkten
en maken bezoekers attent op onze Voedselbank. Vaak nemen mensen bij het boodschappen doen
producten voor ons mee ter aanvulling op ons basispakket. Wekelijks krijgen wij ook via de kerk
producten geschonken.
Fondsenwerving
Van belang is ook dat wij een goede relatie onderhouden met gemeente, particulieren, bedrijven,
lokale voedselproducenten, instellingen en donateurs. Wij proberen onze communicatie met derden
te optimaliseren door bijvoorbeeld via social media veel informatie te delen.
Voedselpakketten en hygiëne
Vanzelfsprekend volgen wij de instructies van Voedselbank Nederland voor het optimaliseren van
de hygiëne. Als belangrijk onderdeel wordt de houdsbaarheidsdatum van de producten nauwlettend
in de gaten gehouden.
Uitgifte van pakketten
Voedselbank Amstelveen deelt iedere woensdag tussen 14:30u en 16:00u de pakketten uit aan
gezinnen en personen. Voedselpakketten worden pas verstrekt als de aanvrager voldoet aan de
door Voedselbank Amstelveen gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld op onze
website.
Onze vrijwilligers
Vrijwilligers moeten met plezier en voldoening hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De
coördinator op de locatie zal aangeven wat er op de woensdag moet gebeuren. Alle vrijwilligers
werken belangeloos bij de Stichting Voedselbank Amstelveen en ontvangen hiervoor geen
vergoeding.

