Stichting Voedselbank Hillegom
Bestuurlijke informatie 2020
(Bijgewerkt maart 2020)

Bestuurlijke gegevens
Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een
ANBI erkende instelling.
Naam
Stichting Voedselbank Hillegom
Fiscaal nummer
851141353
Dossiernummer KvK
54062845
Contactgegevens
Voor bestuurszaken
Dhr. A.Vledder (secretaris)
Prinses Irenelaan 59
2181 CX Hillegom
Telefoon 0252 520292
email: info@voedselbankhillegom.nl
Voor cliëntenzaken
Mevrouw L.Geljon (coördinator)
Weeresteinstraat 5a
2182 GP Hillegom
Telefoon 0252 520318
email: luukgeljon@hetnet.nl
Voor giften
NL76RABO0167964275
De voedselbank heeft de ANBI status zodat giften onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar zijn.

Beleidsplan Stichting Voedselbank Hillegom
Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel:
1. het bestrijden van armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder in Hillegom en
omgeving.
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting dient bij het vorenstaande het algemeen belang.
Werkwijze van de stichting
De stichting wil het gestelde doel bereiken door het actief inzamelen van door bedrijven en
particulieren gratis verstrekt voedsel, om dit navolgend gratis te verstrekken aan mensen die daar
volgens de geldende criteria van de Voedselbank Nederland recht op hebben én die door de
bevoegde autoriteiten bij ons zijn aangemeld.
In gevallen waarin het op deze wijze verkregen voedsel tekortschiet, wordt voedsel aangekocht dat
eveneens gratis wordt verstrekt aan de bovengenoemde doelgroep.
De stichting heeft een samenwerkingsverband met de andere voedselbanken in de regio en heeft
nauwe contacten met de Voedselbanken Nederland organisatie.
Werving van de benodigde financiële middelen
De stichting verkrijgt de benodigde financiële middelen uit giften van kerkelijke instellingen,
bedrijven, organisaties en particulieren.
Het beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen geschiedt door de penningmeester die daarvoor een aantal aparte
rekeningen beheert bij de Rabobank.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen doet hij verslag van de ontvangen en uitgegeven gelden.
In het begin van elk kalenderjaar maakt hij een winst- en verliesrekening en een balans op over het
voorgaande jaar en een begroting voor het betreffende jaar en legt deze stukken ter goedkeuring
voor aan het bestuur.
De controle op de financiën geschiedt door een externe beoordelaar.
Besteding van het vermogen
De ingezamelde gelden worden nagenoeg geheel besteed aan het aankopen van voedsel wanneer het
gratis verkregen voedsel tekort schiet. Een deel van de ontvangen gelden wordt gebruikt om de
beheerkosten van de opslag- en uitgiftelocatie te dekken.
Deze locatie is met behulp van Gemeente Hillegom en diverse sponsoren in 2019 in eigendom
gekomen.
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
J.M.A (Jan) van Steijn, Voorzitter
Vacature, Penningmeester
A.J.W. (Aad) Vledder, Secretaris (wnd. Penningm.)
L. (Luuk) Geljon, Coördinator
Vacature, Bestuurslid
Beloningsbeleid
Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen beloning; maar voor de voedselbank gemaakte
kosten kunnen worden vergoed.

