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1 Inleiding
Voedselbank Alkemade kent een roerig verleden. In maart 2006 opgericht, is na 10 jaar hard
werken een moment aangebroken om de organisatie op eigen benen te kunnen laten staan en als
Voedselbank KBEO (Kaag & Braassem En Omstreken) verder te gaan. Hiervoor vragen we om uw
hulp.
Veel partijen hebben de afgelopen jaren de wens uitgesproken naar het bestuur om de
voedselbank geheel onafhankelijk te maken van welke partij dan ook en zorg te dragen voor een
goede structurele voortzetting van de voedselverstrekking. Hierin zijn we ondertussen geslaagd
en vanaf 10 oktober 2016 staat de Voedselbank geheel op eigen benen en vanaf 21 december zijn
we ook volwaardig lid van Voedselbanken Nederland.
Om onze 100 huishoudens, ongeveer 250 mensen, waarvan ongeveer 110 kinderen in gemeente
Kaag & Braassem en gemeente Nieuwkoop van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij
samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

2 Missie en Visie
2.1

Missie

De missie van de voedselbank is het helpen van de mensen in de regio Kaag en Braassem en
Nieuwskoop, die onder een bepaald bestaansminimum leven. Dit door middel van het tijdelijk
verstrekken van voedselpakketten, maar ook door ze te begeleiden naar instanties die ze op
andere manieren nog meer kunnen helpen.
2.2

Visie

In onze visie helpen we mensen die het -tijdelijk- financieel niet redden door het verstrekken van
gratis voedsel en levensmiddelen. Door het voedseloverschot te benutten, dragen we ook een
steentje bij aan de verbetering van het milieu.
2.3

Kernwaarden

De voedselbanken in Nederland hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun
handelen en deze nemen wij graag over:
•
•
•
•
•

We werken uitsluitend met vrijwilligers
We verstrekken voedsel dat door anderen direct of indirect gedoneerd wordt
We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
We zijn neutraal en onafhankelijk
We zijn transparant in onze verantwoording
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3 Sponsoring
We willen u vragen om ons financieel of materieel te steunen. Er zijn verschillende manieren om
ons te helpen en we hopen dat u ons kunt ondersteunen bij onderstaande onderdelen van de
exploitatie.
De voedselbank is een geregistreerde ANBI stichting, waardoor uw gift volledig aftrekbaar is van
de belasting.

3.1

Voedsel

Het belangrijkste dat een voedselbank nodig heeft is uiteraard voedsel. Ondanks het feit dat we
hierin vooralsnog goed in gesteund worden, hebben we regelmatig behoefte aan basiszaken als
brood, vlees, vis, maar ook groenten en levensmiddelen zijn altijd meer dan welkom, in grote en
kleine hoeveelheden.
Mocht u hierin ideeën en of mogelijkheden hebben, dan horen we dat graag.

3.2

Structurele financiële middelen

Voor het draaien van de voedselbank hebben we een exploitatiebegroting gemaakt. We hebben
ongeveer 30.000 euro per jaar nodig voor onderstaande onderdelen:
Uitgaven
Huisvesting

13.000

Gas, water, electra

6.000

benzine, verzekering, wegenbelasting

6.000

Overige algemene kosten

5.000

Totaal

30.000

Onze vraag aan u is om een minimaal een driejarige relatie met ons aan te gaan en ons te steunen
om de exploitatie te kunnen waarborgen.
We bieden hiervoor verschillende sponsorpakketten, welke hieronder weergegeven worden. Wij
gaan binnenkort de belronde beginnen, maar mocht u contact met ons op willen nemen dan
stellen we dat zeer op prijs. Dit kan via voorzitter@voedselbank-kbeo.nl of 06 5474 3317
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4 Sponsorpakketten
4.1

Sponsorpakket TOP – 2500 euro per jaar

In ruil voor uw sponsoring bieden we:
-

4.2

Een plek op onze bus van 40 cm x 40 cm
Vernoeming op onze facebook pagina minimaal elk kwartaal
Grote aanwezigheid logo op de website
Artikel / pagina op de website

Sponsorpakket SUPER – 1000 euro per jaar

In ruil voor uw sponsoring bieden we:
-

4.3

Een plek op onze bus van 30 cm x 30 cm
Vernoeming op onze facebook pagina minimaal elk half jaar
Flinke aanwezigheid logo op de website
Klein artikel / pagina op de website

Sponsorpakket FAN – 500 euro per jaar

In ruil voor uw sponsoring bieden we:
-

4.4

Een plek op onze bus van 20 cm x 20 cm
Vernoeming op onze facebook pagina minimaal elk jaar
Kleine aanwezigheid logo op de website
Gedeeld artikel / pagina op de website

Sponsorpakket COOL – 250 euro per jaar

In ruil voor uw sponsoring bieden we:
-

Een plek op onze bus van 10 cm x 10 cm
Vernoeming op onze facebook pagina minimaal elk jaar
Vernoeming op de website

Contact: voorzitter@voedselbank-kbeo.nl of 06 5474 3317 (Martijn Koek)
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