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1.

Inleiding

De Stichting Voedselbank Steunpunt Losser is in december 2010 opgericht om
er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen
kunnen worden, en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.
Wij zijn uitsluitende werkzaam in en voor de gemeente Losser, te weten de vijf
kerkdorpen Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen en De Lutte.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2020 tot en met januari
2022.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. Tevens
omvat dit het activiteitenplan.

2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Steunpunt Losser (hierna: VBL) vindt
dat alle mensen uit Losser, die onder een bepaald bestaansminimum moeten
leven, zoveel mogelijk met overgebleven voedsel ondersteund moet worden.
2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om in eerste instantie door het aanbieden
van voedselpakketten degenen uit de gemelde vijf kerkdorpen, die dit
aantoonbaar nodig hebben, elke week minstens drie volledige maaltijden aan
te bieden. Dit voedsel komt uit hetgeen is overgebleven in supermarkten en
andere levensmiddelenwinkels, zodat dit niet verspild wordt maar alsnog op
een verantwoorde manier besteed.
Dit doen wij onder andere door de Voedselbank door middel van vrijwilligers zo
bedrijfsmatig mogelijk, efficiënt en conform de normen van de Voedselwaren
autoriteit te laten functioneren. Daarnaast zetten wij ons zoveel mogelijk in
voor fondsenwerving, zodat er ook bij een tekort van de aanvoer minimaal drie
volledige maaltijden aan onze afnemers in het pakket zitten.
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3.

Ambities

Nu al weer tien jaar en ook in het coronajaar, wat eigenlijk ons jubileumjaar
had moeten worden, lukt het ons met alle bijdragen en al onze vrijwilligers
deze pakketten elke vrijdag van elke week af te laten nemen.
In 2020 hadden we het geluk dat onze oude koelwagen, die aan vervanging toe
was, door een geheel nieuwe koelwagen te laten opvolgen. Zodoende zijn we
de komende jaren, mede dankzij alle giften die wij elk jaar weer van vele, vaak
anonieme, donateurs ontvangen, in staat deze koelwagen goed te laten
onderhouden, verzekerd en bestuurd door goed opgeleide chauffeurs.
Vanaf 2020 is onze doelstelling om een structurele bijdrage van de gemeente
Losser te ontvangen binnen het armoedebeleid van de gemeente eindelijk in
een raadsbesluit opgenomen. Tevens zijn we in 2019 met behulp van vele
donaties naar een vaste verblijfplek verhuisd, die voor meerdere jaren gehuurd
kon worden. Zodoende kregen wij nog meer voet aan de grond en zijn vanaf
2020 een bekende ANBI geworden voor alle inwoners van Losser.
Het is onze ambitie om hier blijvend aan te blijven werken.
3.1 Projecten
In 2020 was eigenlijk ons jubileumjaar gepland met vele extra activiteiten. Door
Corona hebben we dit uitgesteld totdat de maatregelen geheel teruggedraaid
worden. Dit heeft met name te maken met de gemiddeld hoge leeftijd van
onze vrijwilligers, maar uiteraard ook met het afzeggen van vele evenementen.
Wel hebben we via facebook en de plaatselijke media veel aandacht gevraagd
en gekregen voor de positie van onze huidige maar ook veel verwachte
afnemers. De samenwerking met de diverse ondernemersclubs in onze
gemeente heeft daar zeer bij geholpen. Tevens hebben we met de gemeente
overleg gevoerd over de wijze van intake van onze afnemers.
Belangrijk project voor 2021 is de instandhouding van de ANBI-status, zodat wij
al onze inkomsten ten volle kunnen blijven besteden aan onze doelstelling.
Geen van onze vrijwilligers krijgt een beloning, met uitzondering van de
schoonmaker, die maximaal de jaarlijks toegestane vrijwilligersvergoeding
ontvangt. Op deze wijze blijft onze ruimte schoon, zodat we wel aan de eisen
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van de VWA blijven voldoen. Zonder de schoonmaak zou onze locatie anders
gesloten worden.
3.2 Verantwoording
In 2021 is de website van de VBL: www.voedselbanklosser.nl geheel vernieuwd,
waardoor dit beleidsplan met het sedert 1 juni 2021 blijkbaar verplichte
formulier pas in juli 2021 op de website is vermeld. Vanaf dit jaar gaan wij
jaarlijks het jaarverslag publiceren, waarmee wij onze inkomsten en uitgaven
verantwoorden.
Daarnaast is er jaarlijks overleg met onze subsidieverstrekker en
verantwoorden wij ons aan de plaatselijke bevolking van Losser via de
gebruikelijke wijze voor de ontvangers van subsidie, alsmede open dagen,
waarbij elke inwoner van Losser kan zien hoe het bij ons toegaat.
Voor alle donaties sturen wij een bedankbrief naar de desbetreffende
donateur.
3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen hebben/zullen wij:
 Onze bestaande donateurs benaderen;
 Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren;
 Samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties in Losser;
 Nieuwe bronnen zoeken voor subsidies.
4.

Kansen & Bedreigingen

De voortgang van de VBL is uiteraard van meerdere factoren afhankelijk. De
hoeveelheid afnemers is in 2020 van vijfenveertig naar in 2021 achtendertig
personen (waar naast eenpersoons- tevens twee-, vier en enkele zespersoonshuishoudens toe behoren gedaald. We verwachten echter – zodra er een
recessie komt – zeker wel weer een toename. In de huidige samenstelling ligt
onze maximale capaciteit op ongeveer vijfenzeventig afnemers.
Door de gemiddeld hoge leeftijd van onze vrijwilligers hebben we de
verzekering zo goed mogelijk in orde. Voorts wordt er elk jaar een rijproef
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afgenomen en gaan we verder inzetten op een goede opleiding, verzorging en
begeleiding van onze vrijwillige chauffeurs.
Kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de
gunfactor in ons dorp. Daarnaast hebben we een grote bekendheid in de
gemeente Losser en zullen we dat nog verder ondersteunen. Bij de jeugd
hebben we een vaste ingang via de scholen, die vaak acties houden ten
behoeve van de VBL en ook vrijwilligers leveren in de vorm van een
maatschappelijke stage.
Bedreigingen
We merken weleens dat andere Voedselbanken uit de regio een
voorrangspositie bij Losserse voedselproducerende bedrijven zoeken. Door
overleg proberen wij een goede oplossing daarvoor te vinden. De contacten
met andere Voedselbanken lopen beter door de vergaderingen van
Voedselbanken Nederland, onze overkoepelende organisatie.
Wel is de aanvoer van voedsel via de centrale distributiecentra, die
Voedselbanken Nederland heeft opgezet, sinds maart 2020 hard achteruit
gegaan. Daardoor hebben we meer geld nodig om de voedselpakketten op
onze gewenste samenstelling te houden.
Voorts staat er een bestuurswisseling komen, zodat met name de functie van
voorzitter, penningmeester en secretaris steeds een nieuwe impuls kan krijgen,
alles ten behoeve van een vooral financieel zo gezond mogelijk beleid.
5.

Strategisch stappenplan

In de komende tijd tot januari 2022 maakt het bestuur van VBL zich sterk om
de volgende stappen te gaan zetten:


Vrijwilligers bedanken voor de niet aflatende inzet door een jubileumfeest binnen de
coronaregels te organiseren zodra dat kan (streven is oktober 2021);



In december 2021 weer onze jaarlijkse inzamelingsactie voor houdbare producten te
houden in drie plaatselijke supermarkten;
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Extra vrijwilligers voor de intake van onze afnemers aan te trekken;



Sponsoren benaderen met de verantwoording en met acties voor de toekomst;



Samenwerking zoeken met vooral de gemeente Losser voor de juiste intake en
toelevering van afnemers, die zich wellicht bezwaard voelen zich aan te melden;



Vervanging van de voorzitter, penningmeester en secretaris conform de statuten (allen
zitten dan reeds drie maal drie jaar in het bestuur).

Fondsenwerving
Het bestuur zet in op de bestaande sponsoren en uitbreiding van
donatiemogelijkheden.
Projectvoortgang en verantwoording
Het bestuur zal aan de subsidieverleners en andere sponsoren over de
beginperiode tot en met 2021 de jaarlijkse verantwoording blijven afleggen,
zoals het bestuur dit tot en met 2020 steeds heeft gedaan.
Bestuurlijke zaken
Ons jaarverslag wordt voortaan jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze
website.
Ons bestuur zet zich onbezoldigd in voor de doelstelling van de VBL.
Ons jaarverslag is gecontroleerd door een extern boekhoudkantoor (FEDACC)
uit Losser.
6.

Slot

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn:
- het ondersteunen van de sociaal zwaksten in de gemeente Losser door het
aanbieden van volwaardige voedselpakketten;
- het bevorderen van het opmaken van overgebleven voedsel zodat
verspilling wordt tegengegaan;
- respect en veiligheid voor onze vrijwilligers.
Bij alles wat wij als VBL doen verliezen wij deze kernwaarden niet uit het oog.
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Samenwerkingen en lidmaatschappen
Onze stichting werkt samen met de andere Voedselbanken, die onder
Voedselbank Nederland vallen, voornamelijk uit onze regio en uit Overijssel tot
en met Deventer. Mede op die wijze houden we de benodigde certificaten, die
gehaald dienen te worden om voedsel uit te mogen delen onder de eisen van
de VWA. Het is verder niet toegestaan nog van andere verenigingen lid te zijn,
doch wij werken met alle ondernemersverenigingen uit de hele gemeente
Losser samen in het kader van de fondsenwerving voor ons goede doel, dat
lokaal breed gedragen wordt.
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