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Inleiding 

 

In dit beleidsplan legt de Stichting Steunfonds Voedselbank Tilburg (‘de Stichting’) haar 

beleidsvoornemens voor de periode 2017–2020 neer. Het door de Stichting in deze 

periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij 

en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de 

Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is 

hiermee feitelijk dynamisch. 

 

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich 

op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel het: 

 

1. zekerstellen van de toekomst van de Tilburgse Voedselbank*;  

2. het financieel ondersteunen van de Tilburgse Voedselbank middels het werven van 

middelen (niet voedsel). 

 

De Stichting is opgericht op 2 oktober 2013 en heeft geen winstoogmerk. 

 

De Stichting heeft in 2013 bij oprichting haar startvermogen verkregen uit een aantal 

donaties en subsidies. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het 

nastreven van haar statutaire doelstelling.  

 

* De Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om 

wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor onvoldoende 

voedsel meer kunnen kopen. De Tilburgse Voedselbank fungeert als een schakel tussen 

overschot en verborgen gebrek in de maatschappij. De Tilburgse Voedselbank hanteert 

de volgende hoofddoelstellingen: 

 

1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 

2. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel 

 

Missie Tilburgse Voedselbank 

Het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan behoeftige mensen, uitsluitend met 

vrijwilligers. 

 

De visie van de Tilburgse Voedselbank 

‘In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedsel- 

banken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de 

klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Tilburgse Voedselbank samen 

met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgt de Voedselbank er met 

deze partijen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten nemen af en het 

milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werkt 

de Voedselbank samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen 

benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’. 

 

De Tilburgse Voedselbank: 

 werkt uitsluitend met vrijwilligers; 

 verstrekt voedsel dat door anderen gedoneerd wordt; 

 verstrekt zoveel mogelijk gezond voedsel; 

 verstrekt uitsluitend gratis voedsel; 

 verdeelt het voedsel zo eerlijk mogelijk; 

 is neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’); 

 is transparant in de verantwoording. 
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2. Werkzaamheden 

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de Tilburgse Voedselbank. 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen 

overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.  

 

Bestuur 

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

 Hub van de Leeuw 

Functie Voorzitter 

 Lukas Koppens 

Functie penningmeester 

 Naam Marijn van de Laar 

Functie Vice-voorzitter 

 Naam Nicole Rijnen 

Functie Secretaris 

 Naam Martin de Kok 

Bestuurslid (voorzitter Voedselbank Tilburg) 

 Kees Walenkamp  

Plaatsvervangend lid vanuit Voedselbank (penningmeester Voedselbank Tilburg) 

 

In het bestuur zal altijd een bestuursfunctie worden ingevuld door de voorzitter van het 

bestuur van de Tilburgse Voedselbank. 

 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het financieel ondersteunen van de 

Tilburgse Voedselbank.  

 

3. Werving van gelden  

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften,donaties, subsidies, 

sponsorbedragen, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door 

andere baten.  

 

De werving van fondsen gebeurt door het bestuur door middel van het aanspreken van 

persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc.  

 

De Stichting is bij de fiscus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin 

van de Wet inkomstenbelasting 2001. Door deze fiscale status kan de Stichting vrij van 

schenkingsrecht donaties ontvangen.  

 

4. Beheer van gelden 

 

Het beoogde stamvermogen van de stichting bedraagt € 130.000,- en is bedoeld om bij 

uitblijvende sponsoring/subsidies binnen de Tilburgse Voedselbank tenminste 1 jaar de 

exploitatie van de Tilburgse Voedselbank te kunnen dekken. Het totale vermogen van de 

Stichting wordt niet belegd maar liquide gehouden middels een rekening courant of een 

spaar- of depositovorm, bij een financiële instelling met tenminste een AA-rating, 

afgegeven door Moody’s of S&P.  

 

Het vermogen vormt een continuïteitsgarantie voor de Tilburgse Voedselbank en kan, 

indien noodzakelijk, ingezet worden om de exploitatie van de Tilburgse Voedselbank 

(voor minstens 1 jaar) te dekken. Tevens zijn de activiteiten van de stichting gericht op 
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het verwerven van middelen gericht op (noodzakelijke) investeringen van de Tilburgse 

Voedselbank. 

 

Ontbinding 

Indien de Stichting wordt ontbonden zal een eventueel batig saldo worden besteed ten 

behoeve van de Tilburgse Voedselbank of een algemeen nut beogende instelling met een 

gelijksoortige doelstelling. 

 

5. Besteding van gelden 

 

De Stichting is bij de fiscus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin 

van de Wet inkomstenbelasting 2001. Door deze fiscale status, kan de Stichting vrij van 

schenkingsrecht donaties doen aan de Tilburgse Voedselbank. Tevens kan de stichting, 

met inachtneming van fiscale grenzen, aftrekbare giften ontvangen van gevers (bedrijven 

en/of particulieren). 

 

6. Beloning/bezoldiging 

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een vaste onkostenvergoeding voor hun 

diensten. 

 

7. Kosten 

Er is alleen sprake van indirecte kosten. Deze zijn minimaal en hebben louter betrekking 

op noodzakelijke uitgaven (bijvoorbeeld bankkosten, portokosten, kosten van 

verzekering). 

 

8. Verantwoording 

Alle opbrengsten en kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking 

hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij 

door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het 

verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande 

banksaldi. De stichting zal, conform publicatie-eisen van uit de fiscus, gekoppeld aan de 

ANBI-status, jaarlijks aan haar publicatieplicht voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


