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Voedselbank Groesbeek e.o. is een regionale tak van Voedselbanken Nederland, gericht op de 
gemeenten Berg en Dal en Heumen.  
 
Algemene doelstellingen 
De doelstellingen van de Voedselbank Groesbeek e.o. zijn: 

1. Het direct – op tijdelijke basis - helpen van mensen in de gemeenten binnen ons 
werkgebied (Berg en Dal, Heumen) die onder een bepaald bestaansminimum leven, door 
wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. 

2. Tegengaan van verspilling van voedsel (voorkomen van het doordraaien, vernietigen).  
3. In onze doelstellingenen t.a.v. voedselveiligheid en vrijwilligersbeleid (niemand krijgt betaald) 

sluiten wij aan bij de landelijke voedselbank. 
 

Extra doelstellingen 2021 
1. Een soepele verhuizing van het Groesbeekse uitgiftepunt en de opslag in Groesbeek naar 

het nieuwe onderkomen. 
2. Extra aandacht voor de kosten die bovenstaande verhuizing met zich meebrengt, zodat 

de gezonde financiele positie van de voedselbank (en daarmee de voedseluitgifte) niet in 
gevaar komt. 

3. Het veilig uitgeven en inzamelen van voedsel in Corona-tijden, voor zowel vrijwilligers als 
klanten. 

 
Extra doelstellingen 2022 - 2025 

1. Onderzoek naar personalisering van de voedselpakketten 
2. (gedeeltelijke) introducering van het Winkel-concept 

 
Uitgangspunten 
Bij het bereiken van deze doelstellingen geldt voor de Voedselbank Groesbeek e.o. de volgende 
uitgangspunten: 

• Voedselbank Groesbeek e.o. onderneemt geen commerciële activiteiten.  

• Voedselbank Groesbeek e.o. ondersteunt de doelgroep die in aanmerking komt voor 
voedselondersteuning uitsluitend met voedsel(pakketten). 

• Voedselbank Groesbeek e.o. werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

• Voedselbank Groesbeek e.o. stelt zich politiek, levensbeschouwelijk e.d. neutraal op; door 
het bestaan van de Voedselbank wordt aan armoede en verspilling in Nederland een 
gezicht gegeven. 

 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen, vervoeren, sorteren en uitgeven van voedsel, met 
de richtlijnen van de NVWA en uit het Handboek Voedselveiligheid als uitgangspunt.  
 
Inkomsten 
Voedselbank Groesbeek e.o. verwerft voedsel en geldelijke bijdrage uit 

• Sponsoring door bedrijven in de regio (zowel geld als voedsel) 

• Donaties van inwoners van de regio (zowel geld als voedsel) 

• Jaarlijkse subsidies van de gemeenten Heumen en Berg en Dal 

• Jaarlijkse inzamelingsacties van houdbare producten en meerdere kleinere locale initiatieven 
om voedsel in te zamelen door inwoners 

• Leveringen van voedsel vanuit het Regionaal Distributiecentrum Arnhem 
 
Vermogen 
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Voor exacte cijfers wordt verwezen naar de begrotingen zoals gepubliceerd op onze website. 
 
Het vermogen wordt besteed aan zaken die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen. Zo is 
er een bestedingsreserve voor het vervangen van de koelbus, is er een reserve voor incidenteel 
onderhoud aan de uitgifteruimtes, en is er de afgelopen jaren gespaard om na de verhuizing (gepland 
in eerste helft 2021) enige armslag te hebben voor noodzakelijke aanpassingen aan het pand 
(brandveiligheid, schoonmaak, arbo-technische verbeteringen, verwarming en koeling). 
 
Verantwoording 
Per 1 juni van ieder jaar staat de jaarrekening van het voorgaande jaar op onze website. 
Ieder najaar wordt tevens het jaarverslag van het voorgaande kalenderjaar gepubliceerd. 
 
Het bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar. In dezelfde regelmaat vergadert het bestuur met de 
coordinatoren. Daarnaast legt het bestuur 2-3 keer per jaar verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht.  


