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1.  Inleiding   
  

Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe is werkzaam in de regio Zuidwest-Drenthe, met 

uitgiftepunten in Meppel, Hoogeveen en Westerveld. Deze drie uitgiftepunten, met ieder een eigen 

werkgroep en screeningteam, ressorteren bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid van het 

stichtingsbestuur.  

 

Vanaf 1 juni 2018 is ook het Regionaal Distributie Centrum Meppel ondergebracht bij de Stichting  

Voedselbank Zuidwest-Drenthe. De directe aansturing van het RDC Meppel ligt bij de Werkgroep 

RDC Meppel, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting Voedselbank Zuidwest-

Drenthe.  

 

Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen 

winstoogmerk. De vrijwilligers zijn de basis van waaruit al het werk wordt verricht. Iedere 

vrijwilliger werkt volgens de regels van de organisatie met zijn of haar eigen vaardigheid. 

Iedereen is gelijkwaardig en nodig. Er is geen hiërarchie maar enkele vrijwilligers hebben extra 

verantwoordelijkheid op zich genomen, door een functie te vervullen in het bestuur, werkgroepen, 

screeningteams of leiding te geven aan overige vrijwilligers op de werkvloer.   

  

De stichting is aangesloten bij de Vereniging Landelijke Voedselbanken en volgt daarmee ook de 

landelijke normen en criteria voor voedselhulp.   

In 2021 zijn de statuten aangepast conform de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), 

deze statuten zijn onlosmakelijk verbonden met dit beleidsplan en het huishoudelijk reglement. 

Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe voldoet  aan de eisen die de regelgeving stelt omtrent de 

ANBI-status van onze stichting.  

Meer actuele informatie kunt u vinden op de website www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl  

 

2.  Missie en doelstellingen  
  

Missie    

In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door allerlei oorzaken, zoals 

werkloosheid, gezondheids- en geestelijke problemen, scheiding, schulden en vaak door een 

combinatie van genoemde oorzaken komen mensen diep in de problemen.   

Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het 

overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen.   

De Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil mensen die, ondanks het sociale vangnet in onze 

Nederlandse maatschappij, door allerlei omstandigheden toch tussen de wal en het schip raken een 

steuntje in de rug geven. Dat proberen wij door deze mensen hulp te bieden in de vorm van 

voedselhulp. Voedsel, een elementair onderdeel van het leven, kan in de vorm van noodhulp een 

klein deel van de nood verminderen.   

Het mag niet zo zijn dat aan de ene kant voedsel wordt vernietigd, terwijl er aan de andere kant 

mensen zijn met gebrek aan voedsel omdat zij niet voldoende financiële middelen hebben.   

  

Doelstellingen  

De Stichting heeft ten doel: 

(a)  het bieden van directe voedselhulp aan mensen die daar voor kortere of langere termijn zelf 

niet in kunnen voorzien; 

(b) het tegengaan van verspilling van goed voedsel. 

 

http://www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl/
http://www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl/
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Doelgroep  

De Voedselbank richt zich op mensen die onder het bestaansminimum leven en moeite hebben 

financieel rond te komen. Zij voldoen aan de toetsingscriteria en normbedragen die landelijk gelden 

en jaarlijks vastgesteld worden door de Vereniging Voedselbanken Nederland en gerelateerd zijn 

aan gegevens van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).  

  

  
 

3.  Organisatie Voedselbank Zuidwest-Drenthe  
  

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit zeven personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het 

dagelijks bestuur (DB). De voorzitters van de werkgroepen maken als vertegenwoordiger van de 

drie  uitgiftepunten en het RDC Meppel deel uit van het bestuur. 

De voorzitters van de werkgroepen verzorgen de contacten met de regionale contacten 

(gemeenten, verhuurders, pers, partners en sponsors),zij zijn het (herkenbare) gezicht in de 

betreffende regio.  

Het DB vertegenwoordigt de stichting bij vergaderingen van de (landelijke) Vereniging 

Voedselbanken Nederland  

De bestuursvoorzitter is woordvoerder betreffende de bovenregionale (pers)contacten.  

De secretaris onderhoudt contact met de werkgroepen en is verantwoordelijk voor administratie, 

organisatie en verslaglegging van vergaderingen van het bestuur.  De secretaris wordt bij de 

verslaglegging ondersteunt door de notulist. 

De penningmeester zorgt voor de financiële administratie van de stichting.  

Het bestuur vergadert om de twee maanden en belegt op eigen initiatief of op verzoek 

vergaderingen met de afzonderlijke werkgroepen van de uitdeelpunten.   

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken conform de WBTR, 

uitgewerkt in de statuten 2021.  

Het bestuur vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer, de stichting 

handelt conform de Intergriteitscode van Voedselbank Nederland. Met de  vrijwilligers worden 

duidelijke (schriftelijke) afspraken gemaakt over de voorschriften en werkwijzen behorende bij hun 

–gezamenlijke- taken en verantwoordelijkheden. 

 

Werkgroep RDC Meppel   

De Werkgroep RDC Meppel bestaat uit een manager/voorzitter RDC, coördinator administratie en 

coördinator logistiek. De manager is aanspreekpunt voor het RDC, is intermediair tussen bestuur 

en werkgroep RDC, doet de coördinatie van werkzaamheden en is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken en de verdeling van taken. De andere werkgroepleden hebben ieder een 

bepaalde taak binnen het RDC waarvoor zij verantwoordelijkheid zijn. Denk hierbij aan 

administratie, logistiek, voedselveiligheid en begeleiding overige vrijwilligers.   
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Werkgroepen Uitgiftepunten Meppel, Hoogeveen en Westerveld  

Elk uitgiftepunt heeft zijn eigen werkgroep, bestaande uit een voorzitter/coördinator en een aantal 

werkgroepleden. De voorzitter/coördinator is aanspreekpunt voor het betreffende uitgiftepunt, is 

intermediair tussen bestuur en werkgroep, doet de coördinatie van werkzaamheden en is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de verdeling van taken, is contactpersoon 

voor regionale leveranciers, sponsors en sponsoracties. De werkgroepleden hebben ieder een 

bepaalde taak op de werkvloer waarvoor zij verantwoordelijkheid zijn. Denk hierbij aan logistiek, 

voedselveiligheid en begeleiding overige vrijwilligers.  

  

Screeningteams Meppel, Hoogeveen en Westerveld  

Elk uitgiftepunt heeft ook een eigen screeningteam. Dit team verzorgt onder leiding van een 

voorzitter de administratie, screening en herscreening van aangemelde huishoudens. Daarbij 

behoort een intakegesprek, het huisbezoek, toetsing van de aanvraag aan de geldende criteria en 

vastgestelde normbedragen, de uitleg over rechten en plichten en uiteindelijk het toekennen of 

afwijzen van voedselhulp. Op de uitgiftedag is één van de screeners bij de ingang van het 

uitgiftepunt aanwezig. Cliënten melden zich bij de screener met legitimatie. De screener bepaalt 

aan de hand van een lijst of cliënten zich terecht of onterecht voor voedselhulp melden. Aan de 

hand van deze lijst worden ook het aantal pakketten bepaald per uitgifte.  

 

4.  Organisatie Regionaal Distributie Centrum Meppel (RDC Meppel)  
  

Vanaf 1 juni 2018 is ook het Regionaal Distributie Centrum Meppel ondergebracht bij de Stichting  

Voedselbank Zuidwest-Drenthe. De directe aansturing van het RDC Meppel ligt bij de Werkgroep 

RDC Meppel, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting Voedselbank Zuidwest-

Drenthe.  

   

Samenwerkingsovereenkomst (ROP Drenthe+) 

De volgende voedselbanken hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het RDC 

Meppel / Voedselbank Zuidwest-Drenthe:   

• Voedselbank Dronten;  

• Voedselbank Hardenberg;  

• Voedselbanken Hart van Drenthe;  

• Voedselbank Kampen;  

• Voedselbank Noordoostpolder;  

• Voedselbank Steenwijkerland;  

• Voedselbank Zuidoost-Drenthe;  

• Voedselbank Zwartewaterland;  

• Voedselbank Zwolle;  

   

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen het Regionale Distributiecentrum Meppel onder 

beheer van Voedselbank Zuidwest-Drenthe en de voedselbanken in de regio inzake de coördinatie 

en de distributie van voedsel binnen de regio, de financiering van het RDC en het overleg (met een 

onafhankelijke voorzitter) in het Regionaal Overlegplatform (ROP).  

De duur van deze overeenkomst is vijf jaar, vanaf 1 juni 2018.  
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Beleidsmatige afspraken  RDC & ROP Drenthe+ 

De volgende beleidsmatige afspraken zijn in deze overeenkomst vastgelegd:  

 de activiteiten van het RDC worden samen gedaan met en in overleg met de voedselbanken in 

de regio. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het RDC en deze voedselbanken. De 

met deze activiteiten samenhangende baten en lasten moeten dan ook worden beschouwd als 

baten en lasten voor gemene rekening en is er uitdrukkelijk geen sprake van een 

dienstverleningsovereenkomst;  

 Voedselbank Zuidwest-Drenthe is niettemin in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede 

exploitatie van het RDC en de uitvoering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien;  

 partijen verplichten zich de informatie die noodzakelijk is om de activiteiten naar behoren te 

verrichten, steeds tijdig en volledig aan elkaar te verstrekken;  

 partijen zullen elkaar onmiddellijk informeren over zaken en omstandigheden die een goede 

uitvoering van de activiteiten in de weg kunnen staan;  

 partijen zijn verantwoordelijk voor de juiste in-, uit-, op- en overslag van het landelijk en 

regionaal verworven voedsel. Deze verantwoordelijkheid vangt aan op het moment van in 

ontvangstneming van de goederen;  

 partijen zullen in overleg met elkaar, komen tot spreiding van de uitgifte binnen de regio zodat 

producten met ultra-korte THT’s toch op tijd verdeeld kunnen worden over cliënten in de regio. 

Besluitvorming hieromtrent zal plaatsvinden in het ROP;  

 partijen dragen er zorg voor dat vanaf ontvangst tot en met uitgifte van de producten de regels 

van het door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland vastgestelde 

Handboek Voedselveiligheid worden gehanteerd;  

 de aangesloten voedselbanken zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van hun pakketten/ 

producten bij het RDC ten behoeve van hun lokale cliënten, tenzij onderling anders wordt 

afgesproken en geregeld via het ROP;  

 partijen staan tevens onderling garant voor een goede bedrijfsvoering in termen van bemensing 

van het RDC. Voedselbank Zuidwest-Drenthe is in eerste instantie verantwoordelijk voor een 

optimale bemensing van het RDC middels DC-manager, coördinatoren en overige vrijwilligers. 

Overige partijen zullen bijspringen door coördinatoren en vrijwilligers af te vaardigen naar het 

RDC indien de situatie daarom vraagt. Het ROP is de plek om dit onderling te bespreken en 

besluiten hierover te nemen.  

   

Financiering RDC & ROP Drenthe+ 

 De verdeling van kosten van de activiteiten van het RDC vindt plaats op de in het Voedselbank 

Reglement Nederland bepaalde wijze. Partijen onderschrijven in het bijzonder het Protocol 

financiering RDC. Eventuele wijzigingen in dit protocol zullen via de bekende 

communicatiekanalen van Voedselbanken Nederland bekend worden gemaakt.   

 In het bijzonder spreken partijen af dat ze gezamenlijk garant staan voor de financiering van 

hun RDC. Dit geldt met name voor het meerjarige huurcontract, energiecontracten en 

investeringen in bedrijfsmiddelen ten behoeve van het RDC.  

 Het streven is kostendekkend te zijn in het RDC. In dit verband zijn partijen akkoord gegaan met 

een maximale pakketprijs van € 0,50 per cliënt. Dit ontslaat partijen niet van de algemene 

verplichtingen zoals beschreven in de afspraken. 

 Besluitvorming rond de kostendekkende pakketprijs zal periodiek plaatsvinden in het ROP.  
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5 .  Voedselverwerving en voedselveiligheid   
 

Voedselverwerving  

Voedselbank Zuidwest-Drenthe maakt gebruik van de door Voedselbanken Nederland landelijk 

ingezamelde levensmiddelen die via de Regionale Distributie Centra (RDC) verdeeld worden over 

de lokale voedselbanken.  

 

Voedselbank Zuidwest-Drenthe zamelt levensmiddelen in bij producenten en distributeurs in onze 

regio. Het gaat hierbij om kwalitatief goede levensmiddelen die om een bepaalde reden niet meer 

verkocht of gebruikt worden. Denk daarbij aan:   

 een product dat uit het assortiment verdwijnt;   

 een te grote overtollige voorraad;   

 producten waarbij in het productieproces iets fout is gegaan;  

 een verpakking die niet helemaal in orde is;   

 de THT-datum (ten minste houdbaar tot) die in zicht is;   

 een overschot aan groenten en fruit uit eigen tuin; 

 overtollige kerstpakketten bij bedrijven of particulieren.   

   

Sponsoring  

Voedselbank Zuidwest-Drenthe streeft ernaar sponsorwerving te optimaliseren en meer structurele 

inkomsten te verwerven bij bedrijven, particuliere en zakelijke donateurs, verenigingen, kerken en 

andere instanties. Hetzelfde geldt ook voor het verwerven van levensmiddelen, met incidentele of 

structurele (landelijke) acties.  

 

Voedselveiligheid waarborgen om voedsel te krijgen  

De Vereniging Voedselbanken Nederland probeert meer voedsel te verkrijgen bij grote leveranciers 

en deze te leveren aan de lokale voedselbanken. Dat is alleen mogelijk als onze Stichting voldoet 

aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit en die van de grote leveranciers. Dat betreft eisen 

ten aanzien van opslag, koel- en vriescapaciteit en transport. Dit vraagt om adequate 

investeringen, maar ook om samenwerking in de regio  

 

Certificaat Voedselveiligheid  

Voedselbank Zuidwest-Drenthe heeft is sinds 5 oktober 2017 in het bezit van het ‘Certificaat  

Voedselveiligheid’. Dit certificaat wordt uitgereikt zodra de Voedselbank voldoet aan het ‘Handboek 

Voedselveiligheid’ welke de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft opgesteld. Dit 

handboek is gebaseerd op de CBL-Hygiënecode en infoblad 76 van de Nederlandse Voedsel- en  

Warenautoriteit (NVWA)  

Jaarlijks zal door Sensz BV, gespecialiseerd in de naleving van (controle) voedselveiligheid, 

getoetst worden of de uitgiftepunten van Voedselbank Zuidwest-Drenthe nog steeds voldoen aan 

de eisen van de geldende wet- en regelgeving. Ook zal er jaarlijks een onaangekondigde controle 

door de NVWA plaatsvinden.   

Elk uitgiftepunt heeft een coördinator voedselveiligheid aangesteld die toeziet op de naleving van 

de betreffende wet- en regelgeving. 

 

6. Huishoudelijk reglement 
  

Op de diverse gebieden heeft Voedselbank Zuidwest-Drenthe beleidsafspraken opgesteld in het 

huishoudelijke reglement: cliënten, vrijwilligers, integriteit & gedrag , financiën, verzekeringen en 

subsidie/giften/sponsoring . Deze zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement: onlosmakelijk 

verbonden met dit beleidsplan en de statuten. 

*********************** 


