Beleidsplan 2021-2022
• Te verrichten werkzaamheden:
Stichting Boodschappenkast Zuidplas Biedt voedselhulp aan inwoners (minima) van de
gemeente Zuidplas die tijdelijk niet rond kunnen komen. Dit doen we door wekelijks een
voedselpakket aan te bieden. Hulpvragers kunnen zelf een hulpvraag indienen, dit kan ook
via het Sociaal Team van de gemeente Zuidplas of Welzijn Zuidplas. Aan de hand van de
gestelde richtlijnen neemt het bestuur gezamenlijk het besluit om hulpvrager wel of niet te
helpen. Door de korte lijnen kan de hulpvrager dezelfde week nog in aanmerking komen
voor hulp.

Met de hulp die wij bieden proberen we het gat te dichten wat ontstaat op het moment dat
de inkomsten net te hoog zijn voor toeslagen of hulp van b.v. de voedselbank, maar te laag
om eventuele noodzakelijke hoge kosten (zoals b.v. medische kosten of huur) op te vangen
en/of schulden af te lossen. Indien nodig word hulpvrager ook doorverwezen naar een
bugdetcoach om extra ondersteuning te bieden.
• Werving van inkomsten
Onze stichting maakt geen gebruik van subsidies van gemeente en of provincie. Hierdoor zijn
we afhankelijk van giften van ondernemers en of bewoners. De giften die wij krijgen zijn in
natura of in de vorm van een financiële bijdrage
•

Het beheer en de besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting is geplaatst op de bankrekening van de stichting bij de ING
bank N.V. De stichting beperkt zoveel als mogelijk is de uitgaven voor instandhouding van de
organisatie, alleen noodzakelijke kosten worden vergoed. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding. Wel kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van eventueel gemaakte
noodzakelijke kosten, hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

De stichting gaat ervan uit dat de komende jaren wekelijks 20-30 huishoudens worden
voorzien van voedselhulp. Een deel van deze kosten wordt in natura voorzien door
voedseldonaties vanuit inwoners en ondernemers. Het andere deel wordt door middel van
giften voorzien.

•

Samenwerking:

De stichting werkt nauw samen met Welzijn Zuidplas, Gemeente Zuidplas en diverse andere
organisaties op het gebied van armoede en schulden. Wij werken volledig onafhankelijk van
deze organisaties.

