VOEDSELBANKEN.NL
Geldrop-Mierlo

Basisregels

De vrijwilligers van Voedselbank Geldrop-Mierlo zijn wekelijks, soms
zelfs dagelijks, bezig om te zorgen dat de cliënten een (goed) gevuld
voedselpakket kunnen krijgen. Dat doen zij allemaal in hun vrije tijd.
Daarentegen verwachten wij van de cliënten niet veel:
	Wekelijks op tijd het voedselpakket ophalen.
	Aanwijzingen van onze vrijwilligers opvolgen en
boodschappentas en koeltas meenemen.

Privacy

Met de grootst mogelijk zorg wordt gewaakt over de privacy van de
cliënten. Hun gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage
gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Onze privacy document is
aanwezig in de voedselbank en op onze website.

Contactgegevens
Adres
Secretariaat

Algemeen

Industriepark 6 | 5663 PG Geldrop
secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl

Tel.
Aanmelden via
Website

06 - 12 53 47 47
secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl
voedselbank-geldrop-mierlo.nl

Indien men zonder bericht niet verschijnt bij de wekelijkse p akketuitgifte,
intake of hercontrole, dan kan de voedselbank besluiten tot schorsing
voor bepaalde tijd of zelfs beëindiging van voedselhulp.
De eerste keer krijgt men een waarschuwing, bij een tweede keer is het
schorsing/beëindiging.

KvK
IBAN

17219153
NL 66 RABO 014 27 87 620

En uiteraard verwachten wij van iedereen, vrijwilligers én cliënten, dat
zij altijd respectvol met elkaar omgaan. Drank en drugs gebruik in en
rond de voedselbank wordt niet getolereerd, bij overtreding volgt directe
schorsing en verwijdering van ons terrein.

Voor donateurs kan dit financieel voordeel opleveren.

	Bij intake/hercontrole volledig inzicht geven in de situatie én alle
financiën.

Voedselbank Geldrop-Mierlo is door de Belastingdienst aangemerkt als
ANBI-instelling.

Iedereen aan tafel

VOEDSELBANKEN.NL
Geldrop-Mierlo

Voedselbank Geldrop-Mierlo

Voedselbank Geldrop-Mierlo is een zelfstandige en onafhankelijke
stichting die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Vanuit grote

betrokkenheid worden wekelijks gratis voedselpakketten verstrekt
aan mensen die dit letterlijk broodnodig hebben. Onze voedselbank is
aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland en
heeft diverse samenwerkingsverbanden met regionale voedselbanken,
Cluster Voedselbanken Eindhoven e.o. en binnen Geldrop-Mierlo met
diverse (lokale) hulpverlenende instanties.

Wie komen er in aanmerking?

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden voor hulp vanuit de voedselbank. Er kan één aanvraag per huishouden gedaan worden. Onderscheid
op basis van afkomst, geloofsovertuiging of een andere reden wordt
niet gemaakt.
Bij een intakegesprek wordt bekeken of men aan de (financiële) voorwaarden voldoet.

Aanmelden

Meestal wordt men door een hulpverlenende instantie aangemeld, bijv.
door maatschappelijk werk.
Aanmelden kan alleen via secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl
o.v.v. naam, adres,
e-mailadres , telefoonnummer, een korte uiteenzetting van de situatie en
ook voor hoeveel volwassenen en kinderen de aanvraag gedaan wordt.
Uw gegevens worden conform de
privacywetgeving behandeld.
Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen. De
benodigdheden voor een intakegesprek worden dan doorgegeven en als
men alle gegevens compleet heeft, zal een afspraak gemaakt worden
voor een intakegesprek. Daar wordt de situatie verder bekeken en zullen

de financiën beoordeeld worden om te zien of er aan alle voorwaarden
wordt voldaan. Zonder intakegesprek wordt geen voedselpakket verstrekt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het ontvangen van
een voedselpakket.

Zelfredzaamheid is een groot goed. Wij wijzen de cliënten graag op alle
mogelijkheden die er zijn en verwijzen door naar andere hulpverlenende
instanties. Van de cliënten verwachten wij alle m
 edewerking en inzet om
zo snel mogelijk uit deze situatie te komen.

Financiële criteria

Wijzigingen

Wie in aanmerking wil komen moet aan bepaalde criteria voldoen. Deze
worden landelijk vastgesteld en door alle voedselbanken in Nederland
gehanteerd. Het leefgeld (alle inkomsten minus alle vaste lasten) is het
bedrag ‘onder de streep’ en is bedoeld voor eten, drinken, kleding, verzorging etc.
Per 1 januari 2019 bestaat het maximum uit € 135 aan leefgeld per
maand voor een huishouden en daarbij opgeteld € 90 per persoon van
het gezin.
Bijvoorbeeld:
Alleenstaande
2 ouders met 2 kinderen
2 volwassenen zonder kinderen

€ 225 (135+90)
€ 495 (135 + (4x90))
€ 315 (135 + (2x90))

•	Autokosten en kosten voor huisdieren worden niet meegenomen als
uitgaven, tenzij op aantoonbare medische gronden.
•	Van inwonende kinderen vanaf 18 jaar of andere huisgenoten wordt
een bedrag van € 200 per maand als inkomen meegerekend.
•	
Alleen structureel aantoonbare aflossingen van schulden worden
meegerekend.

Hoe lang?

De voedselbank is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Er geldt dan ook
een maximale termijn van drie jaar (gelijk aan de termijn van schuldhulpverlening).

Wijzigingen in de situatie van cliënten dienen onmiddellijk te worden
gemeld. Bijv. het vinden van werk, kinderen die de 18-jarige leeftijd
bereiken, schulden die afgelost zijn waardoor er meer leefgeld overblijft
etc.
De voedselbank beoordeelt dan of de cliënt nog in aanmerking komt
voor een voedselpakket.
Regelmatig vinden er hercontroles plaats. Als blijkt dat een wijziging in
de situatie niet direct is doorgegeven en er een significante verhoging
van het leefgeld wordt geconstateerd, dan kan dit betekenen dat er geen
voedselpakket meer verstrekt wordt.

Het voedselpakket

De cliënten mogen wekelijks een voedselpakket ophalen. De inhoud is
elke week anders omdat deze afhankelijk is van donaties.
Voedselbank Geldrop-Mierlo houdt het hele jaar door diverse acties,
o.a. in supermarkten, om de pakketten zoveel mogelijk te kunnen (aan)
vullen. Indien mogelijk wordt er bij de samenstelling van de pakketten
rekening gehouden met de ‘schijf van vijf’ en een minimum van drie
complete maaltijden.
De voedselpakketten worden qua hoeveelheid samengesteld naar
grootte van de huishoudens.
Er zijn drie ‘maten’: klein (1-2 personen), middel (3-4 personen) en
groot (5 of meer personen).

