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Inleiding 
 

Voor u ligt het algemeen Beleidsplan Stichting Missie0318, een initiatief van Stichting 

Mozaiek0318. 

 

Stichting Missie0318 richt zich op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, 

waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is.  

 

Stichting Missie0318 wil o.a. Matteüs 25 : 35 en 36 letterlijk in praktijk te brengen. Dit wil zij doen 

door o.a. eten en kleding uit te delen aan mensen in nood, een plaats in te richten waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten en steun bij elkaar kunnen vinden, erop uittrekken om hen die ziek of 

eenzaam zijn te bezoeken en van onderdak te voorzien en hen die gevangen zitten bemoedigen.  

Stichting Missie0318 is een interkerkelijke stichting die de samenwerking zoekt met bestaande 

initiatieven en organisaties die aansluiten bij de doelstelling. 

Stichting Missie0318 is opgericht vanuit een initiatief van Stichting Mozaiek0318.  

Missie0318 wil verdere initiatieven ontwikkelen om de minder bedeelde inwoners van 

Veenendaal te steunen op wat voor manier dan ook. 

 

Stichting Missie0318 kent (vooralsnog) 5 doelen:  

1. Uitdelen van voedsel 

2. Uitdelen van kleding 

3. Uitdelen speelgoed  

4. Aandacht voor ouderen (65+) 

5. Dag- en nachtopvang dak- en thuislozen / crisisopvang  

6. Het bieden van wederzijdse hulpdiensten  

 

De 5 doelen van Missie0318, zoals hierboven beschreven, zullen ieder in een eigen 

beleidsdocument nader uitgewerkt en beschreven worden en zullen daarbij aansluiten op dit 

algemene beleidsplan. 

Missie0318 streeft er allereerst naar in de loop van 2013 te starten met doel 1: het uitdelen van 

voedsel en doel 2: het uitdelen van kleding. Hierbij zal Missie0318 nauw samenwerken met 

Schuldhulpmaatje Veenendaal en er wordt tevens al samengewerkt met andere 

kerkgenootschappen binnen Veenendaal.  

Missie0318 streeft er in de komende jaren naar de andere 3 doelen eveneens uit te werken en op 

te zetten. Vooralsnog ligt de aandacht nu op de eerste 2 doelen. Stichting Missie0318 is 

afhankelijk van sponsoring en giften.	  
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1 Visie 
	  
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. 

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was 

ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” (Matteüs 25 : 

35 en 36) 

 

Ons doel met Stichting Missie0318 is om Matteüs 25 : 35 en 36 letterlijk in praktijk te brengen. Dit 

willen we doen door: eten en kleding uit te delen aan mensen in nood, dorstigen van drinken te 

voorzien, een plaats in te richten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en steun bij elkaar 

kunnen vinden, erop uittrekken om hen die ziek zijn te bezoeken en van onderdak te voorzien en 

hen die gevangen zitten te bemoedigen.  

Als Missie0318 willen we praktisch uitdragen wie we zijn en door onze werken laten zien dat wij 

zijn aangeraakt door wat God in zijn woord van ons vraagt. Wij zijn een kerk!  

 

Stichting Missie0318 is opgericht vanuit een initiatief van Stichting Mozaiek0318. Mozaiek0318 

wil een kerk zijn waar iedereen zich welkom voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, 

wat je achtergrond of je verhaal ook is. Een plek waar we leren elkaar lief te hebben, maar ook de 

wereld om ons heen. Vanuit deze gedachte willen we dienstbaar zijn binnen Veenendaal. Om 

deze gedachte handen en voeten te geven, is Stichting Missie0318 opgericht.  

 

Jezus zei: Volg Mij. We geloven dat dit het beste kan door, net als Hem, de ander te dienen. De 

ander dienen is de ander helpen, in de ander geloven, liefhebben zonder voorwaarden, jezelf 

kunnen wegcijferen. Zo leren we dat christen zijn niet alleen betekent: ik ga naar de kerk, maar 

vooral: ik ben de kerk.  
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2 Organisatie en Vrijwilligersbeleid 
 
2.1 Organisatie 

 
Centraal punt voor de vrijwilligers is de aanwezigheid van de vrijwilligerscoördinator, die deel 

uitmaakt van het kernteam Missie0318. De vrijwilligerscoördinator is het aanspreekpunt voor de 

vrijwilligers en voert het bestuursbeleid op de werkvloer uit. De vrijwilligerscoördinator leidt, 

ondersteunt en motiveert, waardoor duidelijkheid en effectiviteit wordt gewaarborgd. De 

vrijwilligerscoördinator legt verantwoordelijkheid af binnen het kernteam van Missie0318. 

De vrijwilligers kunnen zich aanmelden en worden geselecteerd aan de hand van een 

profielschets voor de uit te voeren taken. Missie0318 draagt een christelijke identiteit, wij vragen 

van onze vrijwilligers onze identiteit en onze missie te respecteren en te onderschrijven. Iedere 

vrijwilliger zal voorafgaand aan de uitvoering van een taak een gesprek hebben met de 

vrijwilligerscoördinator en een afgevaardigde uit het kernteam Missie0318 om geschiktheid voor 

de functie te kunnen bepalen. De vrijwilligers gaan integer en vertrouwelijk om met de bij hen 

bekende gegevens van deelnemers en de verdere organisatie. Dit is een erg belangrijke en 

noodzakelijke eigenschap van elke vrijwilliger. 

Er wordt een overeenkomst opgesteld voor elke vrijwilliger, waarin naast de opgenomen 

basistaken de verdere voorwaarden zijn opgenomen. Via de vrijwilligerscoördinator worden de 

bestuursbesluiten middels korte lijnen naar de werkvloer overgedragen en dienovereenkomstig 

uitgevoerd.  
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De vrijwilligerscoördinator is de verantwoordelijke persoon die eventuele overschotten vaststelt 

en bepaalt hoe daarmee wordt omgegaan (bijvoorbeeld toevoeging van extra artikelen aan de uit 

te delen pakketten). 

Veiligheid en bescherming van de vrijwilligers is van belang.  

Via de gemeente Veenendaal zal getracht worden een collectieve vrijwilligersverzekering af te 

sluiten voor dekking van aansprakelijkheid ten opzichte van derden (ook ten gevolge van de 

uitgifte van de pakketten) en de gevolgen van ongevallen. 

 
2.2 Vrijwilligersovereenkomsten 

Voor de vrijwilligers van de voedseluitgifte wordt een overeenkomst opgesteld. Dit formulier dient 

als wederzijdse bevestiging van de verbintenis en toont aan dat deze ook daadwerkelijk van 

kracht is in geval van een verzekeringsclaim. 

 

2.3 Werkprocessen 

Er is een map met werkprocessen aanwezig. Dit is een extra naslagwerk 

over de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en waarin de afbakening 

van taken en verantwoordelijkheden beschreven staat. Een degelijk werkproces bevordert de 

duidelijkheid, maar ook de efficiency en veiligheid. 

 

2.4 Verplichtingen en rechten 

De regels zoals gesteld binnen de processen en instructies, als ook mondelinge afspraken, 

dienen nauwgezet nagekomen te worden. Bij afwijkingen zal door de vrijwilligerscoördinator, al 

dan niet bijgestaan door het kernteam Missie0318, een corrigerend gesprek plaatsvinden. Het 

niet houden aan de regels kan uiteindelijk leiden tot het definitief beëindigen van de 

vrijwilligersovereenkomst. 
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3 Beoogde samenwerking 
 

3.1 Algemeen 

Het uitgangspunt van Missie0318 is om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de al bestaande 

hulp- en/of vrijwilligersorganisaties (zoals het Budget Advies Centrum, Kerk en Minima, 

Hulpdienst Inzicht, VNV Vrijwilligers Netwerk Veenendaal) en in de toekomst met instellingen die 

betrekking hebben op opvang ed. Missie0318 wil niet zelf opnieuw het wiel uit proberen te 

vinden. 

Missie0318 heeft al samenwerking gevonden met diverse kerkgenootschappen en zij wil graag 

verdere samenwerking zoeken en beogen met andere gemeenschappen, kerkgenootschappen 

en Moskeeën in Veenendaal. 

 

3.2 SchuldHulpMaatje 

SchuldHulpMaatje is een samenwerkingsverband van de kerken in Nederland, een bond voor 

ouderen en bureaus voor schuldhulpverlening. Iedereen kan een beroep doen op de hulp van 

een maatje, ongeacht geloof, geslacht, ras of levensovertuiging. 

  

De SchuldHulpMaatjes volgen een drie daagse cursus over schuldhulp en hoe je iemand daarin 

met wijsheid kunt ondersteunen. Daarnaast volgen zij geregeld bijscholing. Uiteraard zijn zij 

gescreend op betrouwbaarheid.  

Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners, maar vult het 

aan en ondersteunt het. Indien nodig zal het maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.  

De grote meerwaarde van een maatje is dat hij/zij tijd heeft. Voor een kop koffie aan de 

keukentafel en een goed gesprek. Om te helpen met het invullen van ingewikkelde formulieren. 

Eventueel mee te gaan naar de rechtbank of de Sociale Dienst van de gemeente. 

 

3.3 Gemeente Veenendaal 

De gemeente Veenendaal steunt en onderschrijft de doelstellingen van Missie0318. De 

gemeente is zeer groot voorstander van de brede opzet en draagkracht van Missie0318. De 

gemeente zal ruimte beschikbaar stellen op de gemeentepagina in de Veenendaalse Krant en op 

internet om Missie0318 bekend te maken en te promoten. Daarnaast zal de gemeente kosteloos 

ruimte beschikbaar stellen op het gemeentehuis ten behoeve van (bedrijfs)presentaties en 

andere doeleinden. In de nabije toekomst zullen subsidiemogelijkheden onderzocht worden. 
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3.4 Budget Advies Centrum (BAC) 

Het BAC biedt financiële hulpverlening aan mensen met geldproblemen binnen de gemeente 

Veenendaal, Rhenen en Renswoude. 

Soms zijn de uitgaven hoger dan het inkomen. Die situatie kan ontstaan zijn door allerlei 

oorzaken, zoals het wegvallen van een deel van het inkomen door bijvoorbeeld werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid, echtscheiding. Maar ook doordat iemand langdurig op een minimum 

inkomen is aangewezen of hoge woonlasten heeft. Ook wordt het steeds gemakkelijker eerst te 

kopen en pas later te betalen. Dit kan leiden tot een onoverzichtelijke administratie. Meerdere 

schulden maken dat veel mensen er niet meer op eigen kracht uit kunnen komen. Het Budget 

Advies Centrum (BAC) adviseert bij vragen of problemen rond schulden, maar kan ook een 

informatie en advies traject starten bij vragen rondom financiën. Vanwege afspraken met de 

gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude kunnen zij in deze gemeenten deze dienst aan 

inwoners verlenen.  

 

3.5 Vrijwilligersnetwerk Veenendaal 

VNV is opgericht vanuit de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Uitgangspunt van 

VNV is dat vrijwilligerswerk een bindende factor is binnen de Veenendaalse samenleving. Het 

netwerk richt zich op signalering en belangenbehartiging, informatie en advies, promotie van 

vrijwilligerswerk. Ze biedt ondersteuning aan vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en organisaties 

die met vrijwilligers werken op het gebied van zorg en welzijn. Het VNV is geen orgaan voor 

structurele uitvoeringsactiviteiten.De laatste jaren zijn er veel nieuwe vragen op VNV afgekomen 

en het beroep dat gedaan wordt op de organisatie is groot. 

 

3.6 Stichting NN Veenendaal 

Stichting NN Veenendaal verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar kerstpakketten aan 

mede-Veenendalers met een minimuminkomen. Het gaat om een grote groep mensen en 

gezinnen die met zeer bescheiden middelen rond moeten zien te komen. 

De Stichting doet haar werk voor alle Veenendalers met een minimuminkomen, in absolute 

anonimiteit en met grote zorgvuldigheid in verband met de privacy van betrokkenen. 

De adressen worden, met toestemming van de betrokkenen, aangeleverd door de Gemeente 

Veenendaal, charitatieve instellingen en de diaconieën van de verschillende kerken, welke 

bekend zijn met de doelgroep van de stichting. 

 

3.7 GIDSnetwerk:   

GIDSnetwerk wil mensen meer betrekken bij onze samenleving. Met de kracht van een stevig en 

breed netwerk van leiders uit het bedrijfsleven, de politiek, zorg en welzijn, media, kunst en 
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cultuur, kerk, onderwijs, wetenschap, alsmede maatschappelijke organisaties werken we met 

elkaar aan een vitale samenleving. 

GIDS sluit aan bij twee actuele ontwikkelingen:  

1. Burgerlijke Gemeenten worden geconfronteerd met indringende en moeilijk oplosbare 

problemen, zoals drugs en vandalisme onder jongeren. 

2. Er is sprake van een verschuiving van landelijke naar lokale verantwoordelijk¬heid, en van 

overheids- naar burgerlijke verantwoordelijkheid. 

 

3.8 Diaconaal Platform 

Een samenwerkingsorganisatie tussen de diaconieën van 90 procent van de Veenendaalse 

kerken (PKN, RKK, CGK, GKV, NGK, Geref. Gem., Baptisten, Evangeliegemeente de 

Regenboog). Het platform vormt voor de lokale overheid het aanspreekpunt namens de kerken. 

Het platform is ontstaan op initiatief van drie oudere diaconale samenwerkingsverbanden (CSC, 

DKMZ en Caritas). Functies van het platform:  

◦Spreekbuis naar buiten toe namens diaconieën op het gebied van maatschappelijke zorg 

(WMO), 

◦Informatie verstrekking /uitwisseling van kennis naar achterban (de aangesloten diaconieën). 

◦Ontwikkelen van nieuwe diaconale initiatieven 

◦Diaconale samenwerking op het gebied van maatschappelijke zorg 

 

Het platform heeft veel contacten met de lokale overheid. Het platform participeert in het WMO-

forum, dat advies uitbrengt aan het College van B&W. - Verbreding onderlinge contacten en 

samenwerking op diaconaal vlak. Ook is er overleg met de wethouder Wmo, Wmo-ambtenaren, 

en met raadsleden van verschillende politieke partijen. Via het Lokaal Diaconaal Platform zijn 

kerken en diaconieën weer gesprekspartner voor de lokale overheid. 

 

3.9 Kerk en Minima 

Doelstelling en achtergrond 

De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke organisatie die een helpende hand 

wil bieden aan de medemens in nood. Zij vindt haar inspiratie in de Bijbel en beschouwt zichzelf 

als een van de instrumenten bij de uitvoering van de diaconale taken van de kerken. 

Hulpverlening is uitsluitend beschikbaar voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. 

 

3.10 Hulpdienst Inzicht 

De hulpdienst In-Zicht helpt met het oplossen van kleine en grote problemen en begeleiden van 

mensen. 
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Mensen die de weg zijn kwijtgeraakt in het doolhof van ingewikkelde regels en regelingen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- aanvragen bijstand;  

- tegemoetkoming schoolkosten;  

- kwijtschelding van belastingen;  

- belastingaangiftes;  

- vragen rond werk en opleiding en  

- verschillen van mening met de Overheid.  
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4 Financiën 

4.1 Beheer en administratie 

Stichting Missie0318 onderhoudt een betaalrekening bij de lokale ABN AMRO bank. In principe 

wordt er geen ‘kas’ gehouden. Betalingen van facturen, maar ook declaraties van vrijwilligers (na 

het invullen van een declaratieformulier) worden per bank uitbetaald. 

De penningmeester maakt voor het kernteam Missie0318 regelmatig een overzicht van de stand 

van zaken. 

Het financiële jaarverslag van Stichting Missie0318 wordt binnen vier maanden na afloop van het 

boek- en kalenderjaar opgemaakt. De inkomsten en uitgaven betreffende de voedselhulp worden 

hierin apart verantwoord. De begroting voor een nieuw jaar wordt elk najaar door het bestuur 

opgesteld. Het kernteam Missie0318 zal hierbij inbreng hebben voor het onderdeel voedselhulp. 

 

4.2 ANBI erkenning 

Een ANBI- status is afgegeven. Dit betekent dat donaties en giften voor de gever 

fiscaal aftrekbaar zijn, omdat we een door de Belastingdienst erkende charitatieve instelling zijn. 

Onverwachte giften van omvang ten behoeve van de voedseluitgifte worden per direct aan het 

kernteam van Missie0318 gemeld. 

4.3 Declaraties en onkosten 

Er worden geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt. Bijzondere situaties/declaraties worden eerst 

in het kernteam van Missie0318 besproken, alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan. 

4.4 Verzekeringen vrijwilligers 

Via de gemeente Veenendaal zijn alle vrijwilligers door middel van een vrijwilligersverzekering 

verzekerd voor WA en voor rechtsbijstand tegenover derden en hun eigendommen, en ook het 

bestuur voor de bestuursverantwoordelijkheid. Om helder te hebben wie als vrijwilliger voor de 

voedselbank acteert, wordt een lijst bijgehouden met daarop alle vrijwilligers. 

4.5 Giften – Sponsoring 

Giften en sponsoring ten behoeve van de voedseluitgifte zullen ook alleen voor dit doel gebruikt 

worden. Hierover zal ook jaarlijks verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag van 

Stichting Missie0318.	  
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5 Bestuur 
 
5.1 Secretariaatswerkzaamheden 

Het secretariaat is het centrale adres voor de inkomende en uitgaande post en alle verdere 

correspondentie. De secretaris zorgt voor het uitnodigen en notuleren van de 

bestuursvergaderingen. 

 

De secretaris stelt het jaarverslag samen zoals voorgeschreven in de statuten van de stichting. 

Naast de voorzitter is de secretaris het eerste aanspreekpunt bij externe contacten buiten de 

organisatie. 

 

5.2 Bestuursfuncties en taken 

Het bestuur bestaat uit een statutair voorgeschreven aantal leden, van wie in elk geval de 

voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

5.3 Vergaderingen en vergaderfrequentie 

Vier keer per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden. Daarbij wordt door middel van een 

‘vaste’ agenda aandacht besteed aan alle belangrijke punten binnen de organisatie. Externe 

vergaderingen worden doorgaans door de voorzitter en de secretaris of penningmeester 

bijgewoond. 

 

5.4 Externe contacten en rol voorzitter 

De voorzitter is de aangewezen persoon om externe contacten te onderhouden. Hij functioneert 

als woordvoerder naar buiten. Desgewenst kan hij andere bestuursleden of vrijwilligers 

verzoeken om hem te vergezellen c.q. waar te nemen.	   	  
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6 Kernteam Missie0318 
 

6.1 Functies en taken 

 

6.1.1 Teamleider Missie0318 

- Vertegenwoordigt kernteam Missie0318 in teamleidersoverleg Mozaiek0318; 

- Stuurt kernteam Missie0318 aan; 

- Schrijft beleid; 

- Contactpersoon tussen Bestuur Missie0318 en praktische uitvoering Missie0318. 

 

6.1.2 Financiën en relatiebeheer 

- Contactpersoon bestuur Missie0318 en bestuur Mozaiek0318; 

- Financiële eindverantwoordelijkheid; 

- Relatiebeheer. 

 

6.1.3 Vrijwilligerscoördinator  

De taken van de vrijwilligerscoördinator zullen per doel in een eigen beleidsdocument specifiek 

omschreven worden. Legt verantwoording af binnen het kernteam Missie0318. Het kernteam 

Missie0318 draagt de eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie. 

- aansturing alle vrijwilligers; 

- intakegesprekken nieuwe vrijwilligers voor de praktische uitvoering; 

- vraagbaak en helpdesk voor vrijwilligers en kernteam Missie0318; 

- aanspreekpunt voor deelnemers; 

- maken van roosters. 

 

6.1.4 Communicatie 

Legt verantwoording af binnen het kernteam Missie0318 en zorgt voor de presentatie van 

Missie0318 naar buiten toe. Het kernteam Missie0318 draagt de eindverantwoordelijkheid voor 

de werving. 

- Externe, technische communicatie; 

- Onderzoeken subsidieaanvragen; 

- Coördineren en invulling van de website; 

- Verzorgen van presentaties; 

- Verzorging van folders, visitekaartje ed. 
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6.1.5 Fondsenwerving 

Legt verantwoording af binnen het kernteam Missie0318 en zorgt voor het leggen van contacten 

met winkeliers, sponsoren en bedrijven. Werkt nauw samen met communicatie. Het kernteam 

Missie0318 draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werving. 

- Contacten winkeliers/bedrijven; 

- Fondsenwerving; 

- Eventuele sponsoracties. 

 

6.1.6 Logistiek in- en extern 

Legt verantwoordelijkheid af binnen het kernteam Missie0318 en zorgt voor het maken van 

afspraken met (lokale) winkeliers en bedrijven voor het afhalen en leveren van goeden. Het 

kernteam Missie0318 draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werving. 

- Maakt afspraken over logistiek met lokale winkeliers; 

- Maakt van roosters ten behoeve van de chauffeurs; 

- Zorgt voor de interne logistiek. 

 

6.1.7 Algemene ondersteuning 

- Brede ondersteuning; 

- Algemene taken. 

 

6.1.8 Streetpastor  

- Leggen van eerste contacten; 

- Promotie Missie0318. 

 

6.1.9 Secretaris 

-  Vastleggen van vergaderingen; 

- Bewaken van afspraken; 

- Archiveren. 
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Bijlage 1 Vrijwilligersovereenkomst 
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Vrijwilligersovereenkomst 
 

Ondergetekenden 

 

1.  
De Stichting Missie0318, hierbij vertegenwoordigd door 

…………………………….......................…..  in de functie van 

…………..…………................................ hierna te noemen ‘de Stichting’, 

 

en 

 

2.  

Achternaam: …………………………………………………….. , voorletters …………………. 

Geboortedatum: ………………………………. , m/v 

Straatnaam: …………………………………….................... Nr ……………… 

Postcode: ………………………………... , woonplaats …………………..................… 

Telefoon: …………………………. , mobiel: …………………………....... 

Email: ………………………………………… 

 

Hierna te noemen ‘de vrijwilliger’, komen als volgt overeen: 

 
1 Doelstelling 

De Stichting heeft tot doel het helpen van mensen met een zeer laag inkomen door het wekelijks 

beschikbaar stellen van een voedselpakket. 

 

2 Algemene uitgangspunten 

De vrijwilliger onderschrijft de doelstelling van de Stichting.  

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

De Stichting zal ervoor zorg dragen dat de vrijwilligers zijn/haar werkzaamheden op een redelijke 

en 

veilige wijze binnen het gestelde beleid kan uitvoeren. 

 

3 De werkwijze 

De vrijwilliger zal ten behoeve van de Stichting met ingang van ……………………….. de 

volgende 

werkzaamheden/taken verrichten: ………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Voor de inwerking en de begeleiding zal ……………………………………… (naam) zorgdragen. 

De werkzaamheden vinden plaats gedurende …………………. uren per week/maand. 

 

 

4 Onkostenvergoeding 

De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden. 

De vrijwilliger ontvangt geen reiskostenvergoeding.  

 

5 Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen 

De Stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een ongevallenverzekering afgesloten. 

De Stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Deze dekt de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen 

werkzaamheden veroorzaakt aan derden. 

 

6 Verhindering 

In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of andere redenen, zal de vrijwilliger de 

vrijwilligerscoördinator hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

 
7 Aard van de overeenkomst 

Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend 

met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van 

ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. 

De relatie tussen de Stichting en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. 
 

8 Duur en einde van de overeenkomst 

Gestreefd wordt dat de vrijwilliger die coördinator is, 3 jaar of langer beschikbaar zal zijn. 

Gestreefd wordt dat andere vrijwilligers minimaal 12 maanden of langer beschikbaar zijn. 

Na de eerste drie maanden zal er een evaluatie gesprek plaats vinden. 

De partijen kunnen de overeenkomst in goed onderling overleg beëindigen, dit moet schriftelijk 

vastgelegd worden. 

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij bij beëindiging van de overeenkomst het lopend 

rooster afmaakt tenzij anders is overeengekomen. 
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9 Geheimhouding 

De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de persoonlijke gegevens van 

deelnemers van de voedseluitgifte en diens omgeving. De zaken waarvan de vrijwilliger door 

zijn/haar functie kennis draagt en die hem/haar als geheim zijn toevertrouwd of waarvan hij/zij het 

vertrouwelijke karakter moet begrijpen worden niet aan anderen openbaar gemaakt, behalve aan 

hen 

wie de vrijwilliger volgens wet of uit hoofd van zijn/haar functie tot mededeling verplicht is. 

De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van het vrijwilligersverband. 

 

 

10 Gedragsregels 

De vrijwilliger stelt zich respectvol op ten aanzien van deelnemers, donoren en de anderen. 

De vrijwilliger zal geen geschenken en/of beloningen aannemen van donoren of deelnemers. 

De vrijwilliger zal geen geld lenen aan deelnemers. 

Er zijn geen alcohol of drogerende middelen toegestaan tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Veenendaal d.d. ……………………………. 

 

 

 

(Handrekening vrijwilliger)      (Handtekening Stichting) 
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Bijlage 2 Vrijwilligersaanmeldingsformulier 
  



    Algemeen Beleidsplan– februari 2013  21 

 

 
Aanmeldings- en inventarisatieformulier  

vrijwilligers Stichting Missie0318  
 Voedsel- en kledinguitgifte 

 

Stichting Missie0318 draagt een christelijke identiteit, wij vragen van onze vrijwilligers onze identiteit en onze 

missie te respecteren en te onderschrijven: 
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, 

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  (Matteüs 25 : 35 en 36). 

	  
Achternaam1: 
	  

	   Voorletter(s): 
	  

	  

Roepnaam:	   	   M / V 
	  

(Doorhalen wat niet van 
toepassing is) 
	  

Straat en nr.: 
	  

	   Postcode 
	  

	  

Woonplaats: 
	  

	   Emailadres: 
	  

	  

Telefoonnr.:	   	   Mobiel: 
	  

06-	  

(Voormalig) 
beroep 
	  

	   Overig	   	  

 
Ik ben eventueel inzetbaar op:      

o Zondag: van …… uur tot …… uur   o Donderdag:  van …… uur tot …… uur 

o Maandag:  van …… uur tot …… uur   o Vrijdag:  van …… uur tot …… uur 

o Dinsdag: van …… uur tot …… uur   o Zaterdag:  van …… uur tot …… uur 

o Woensdag:  van …… uur tot …… uur   

 
Aan welke activiteiten wilt u (indien beschikbaar) deelnemen? (Eén of meerdere rondjes zwart maken) 

o Sponsorwerving 

o Voedselwerving 

o Administratie van voorraden (PC kennis noodzakelijk) 

o Samenstellen en inpakken pakketten o.a. op zaterdagochtend 

o Uitdelen pakketten op zaterdagmiddag 
o Vervoer (o.a. ophalen voedselvoorraden in Regio en daarbuiten) 

o Gereed zetten / voorbereiding voedselvoorraad  

o (Bij)rijder op één van de vrachtbusjes en/of vrachtauto  

o Ik ben wel / niet in het bezit van groot rijbewijs BC (vrachtauto) 

_________________________________________________________________________________ 

Plaats + datum ondertekening: ________________________________________ 

                                                             
1 Graag een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitskaart of paspoort toevoegen. 
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Handtekening:______________________ 

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 

 
 
(bestemd voor vrijwilligerscoördinator) 
 

* aankruisen wat van toepassing is 

 

Gesprek gehad op: ___________________________________ 

 

Gehouden door coördinator: ____________________________ 

 

Besluit:  *JA - m.i.v.: ______________________________ 

*NEE - reden: ____________________________ 

 

Doorgegeven aan kernteam Stichting Missie0318: ________________ 

 

 

Opgenomen in de vrijwilligerslijst. 

 

Datum: ____________ 

 

Kopie vrijwilligersovereenkomst ondertekend en uitgereikt op: ________ 
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Bijlage 3 Geraamde armoede in 2011 en 2012 
 
Armoede stijgt in 2011 en 2012 naar verwachting met 0,4 procentpunt per jaar 

Het aantal armen in 2011 zal vermoedelijk met ruim 70.000 toenemen en het jaar erna met nog 

eens bijna 55.000. Daarmee zijn er in 2012 naar schatting ruim 1,1 miljoen mensen met een 

inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Procentueel gezien neemt de armoede in 

beide jaren toe met 0,4 procentpunt, waarmee het armoedepercentage in 2012 uitkomt op 7,3%. 

Wanneer dit percentage inderdaad gerealiseerd wordt, is dat het hoogste peil sinds 2000. 

 

De armoede neemt het sterkst toe bij de uitkeringsgerechtigden. Zowel onder de alleenstaanden 

als onder de uitkeringsontvangers met een gezin bedraagt de armoedestijging in de periode 

2011-2012 naar verwachting circa 3,5 procentpunt. Dit heeft vooral te maken met de daling van 

de koopkracht als gevolg van de bezuinigingen op onder andere de zorg- en de huurtoeslag, 

voorzieningen waarvan juist zij relatief vaak gebruikmaken. Daarnaast stijgt het aantal arme 

uitkeringsgerechtigden doordat het totale aantal uitkeringsgerechtigden groeit. Weliswaar zal het 

aantal mensen in de ww iets dalen, maar dit wordt tenietgedaan door een toename van het aantal 

mensen in de bijstand en van het aantal Wajongers. 

 

Ook bij de werkenden en de gepensioneerden is de stijging van de armoede vooral het gevolg 

van de daling van de koopkracht. Bij de werkenden komt dit onder meer door de korting op de  

kinderopvangtoeslag en doordat (in 2011) de lonen minder sterk stijgen dan de inflatie; bij de 

gepensioneerden speelt de achterblijvende indexatie van de aanvullende pensioenen mee. Toch 

blijft de stijging van de armoede in beide groepen beperkt. Onder de werkenden zal het aantal 

armen naar verwachting toenemen met hooguit 0,5 procentpunt, terwijl het aantal arme 

gepensioneerden zal groeien met ongeveer 0,8 procentpunt voor de alleenstaanden en 0,4 

procentpunt voor de paren. 

 

Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat vooral kinderen en jongeren tot 18 jaar vaker te maken krijgen 

met armoede. In twee jaar tijd zal het aantal arme minderjarigen naar verwachting toenemen met 

bijna 40.000, wat gelijkstaat aan een groei met 1,3 procentpunt. Onder de volwassenen tot 65 

jaar en de 65-plussers bedraagt de geschatte toename respectievelijk 0,8 en 0,5 procentpunt. 

 
 
 
 
 
 

 


