
 

 

Missie 

Armoede krijgt een gezicht door de Voedselbank. De Voedselbank maakt duidelijk hoe 

schrijnend de armoede is. 

Wij verstrekken verkregen voedsel kosteloos aan de armste mensen binnen de regio Weert, 

Nederweert en Cranendonck en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. 

En op deze manier brengen we dus vraag en aanbod bij elkaar: van voedsel, maar ook van 

zelfredzaamheid en sociale contacten. We zien graag dat de deelnemers, liefst op eigen kracht 

met enige ondersteuning, uit hun problemen komen en weer grip krijgen op hun leven. 

Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

 

Visie 

Net als een bank brengt onze Voedselbank vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel 

komt van mensen die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel 

komt van bedrijven, organisaties en supermarkten die bepaalde kwalitatief goede producten niet 

meer (tijdig) kunnen verkopen en in plaats van het te vernietigen aan ons beschikbaar stellen. 

Met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers zorgen wij ervoor dat dit voedsel op de juiste plek 

terechtkomt. 

De voedselbank gaat op deze manier ook voedselverspilling tegen. 

 

Kernwaarden 

Stichting Voedselbank Weert hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun 

handelen: 

• We werken uitsluitend met vrijwilligers, incl. bestuur, niemand is in loondienst 

• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 

• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 

• We zijn transparant in onze verantwoording  

• We gaan verspilling van levensmiddelen tegen 

• We helpen gezinnen die in armoede leven 

 

Doelstellingen 

Stichting Voedselbank Weert verstrekt kosteloos voedsel aan mensen die om diverse redenen 

niet (meer) in staat zijn om elke dag een eenvoudige maaltijd op tafel te zetten. Wij volgen 

hiervoor de richtlijnen zoals opgesteld door Voedselbanken Nederland. 

Daarnaast is het onze doelstelling om de deelnemers uit de problemen te (laten) helpen. Voor 

onze deelnemers geldt “geen pakket zonder traject”. Doelstelling is dat elke cliënt binnen drie 

jaar in staat is om weer in de eigen levensbehoefte te voorzien. 

Periodiek (tenminste eenmaal per jaar) vindt herscreening plaats of de cliënten nog voldoen 

aan de gestelde voorwaarden om deel te mogen nemen. 

 

Onze voedselpakketten dienen gezien te worden als acute noodhulp en als aanvulling op de 

dagelijkse boodschappen. Wij doen ons best om een zo evenwichtig mogelijk pakket 

levensmiddelen aan te bieden. De inhoud van het pakket is echter sterk afhankelijk van wat de 

markt biedt 

 

Om onze deelnemers van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, 

organisaties, supermarkten en particulieren die gratis voedsel doneren. Er worden in principe 

geen voedselproducten gekocht. Daarnaast ontvangen wij voedsel van het regionale 

distributiecentrum en nemen we deel aan inzamelingsacties. 
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Op vrijdagmiddag vindt de uitgifte aan de cliënten plaats. Hoewel we ons uiterste best doen de 

pakketten zo gevarieerd mogelijk samen te stellen, zijn wij afhankelijk van het ons aangeboden 

voedsel. Bij de samenstelling wordt waar mogelijk rekening gehouden met gezinssamenstelling, 

leeftijd van de personen, dieetwensen en religie/cultuur. 

Aan het opslaan en uitgeven van het voedsel worden strenge eisen worden gesteld ten aanzien 

van houdbaarheid en hygiëne. Jaarlijks vindt er een externe controle plaats door de Houwens 

groep. We streven ernaar maximaal te voldoen aan de gestelde eisen.  

De Stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 

 

Verwerving van inkomsten 

Voedselbank Weert verwerft inkomen uit de volgende bronnen: 

- gemeentelijke subsidies 

- donaties van bedrijven en particulieren 

- acties van lokale verenigingen en organisaties, denk aan serviceclubs, Sponsorwinkel, 

Rabobank Clubsupport, Goede Doelen winkel Nederweert, e.d. maar ook eenmalige initiatieven 

van scholen, verenigingen en personen die de voedselbank een warm hart toedragen 

- Voedselbanken Nederland 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarbij bedragen gereserveerd worden voor 

noodzakelijke investeringen in de toekomst. Denk hierbij aan inventaris, aanschaf van nieuwe 

busjes, vriezers etc. 

 

Besluitvorming en verantwoording 

- het bestuur van Voedselbank Weert vergadert tenminste 10x per jaar, besluiten en acties 

worden vastgelegd in de notulen 

- 2x per jaar vindt werkoverleg plaats met alle vrijwilligers, bijzondere en noodzakelijke besluiten 

en ontwikkelingen worden direct op de werkvloer kortgesloten 

- 4x per jaar verschijnt een interne nieuwsbrief waarin de vrijwilligers op de hoogte worden 

gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers de 

“Meedeler” de nieuwsbrief voor vrijwilligers van Voedselbanken Nederland.  

- de voorzitter en secretaris nemen deel aan de vergadering van het Regionaal Overleg 

Platform (ROP), waarin alle Limburgse Voedselbanken vertegenwoordigd zijn. Het belangrijkste 

doel van dit overleg is voorbereiding van de algemene ledenvergadering (3x per jaar) , het 

nemen van besluiten met betrekking tot het Regionaal Distributiecentrum (RDC)  samenwerking 

en het delen van ervaringen. 


