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1. Wie zijn wij: 

Stichting Het Boodschappenhoekje Almere was een buurt initiatief, dat al sinds 2012 actief is en gratis 

gevulde boodschappentassen uitdeelt aan minder bedeelde buurtbewoners, uit Almere Haven. 

Sinds 18 februari 2021 doen we dit als Stichting. 

2. Aanleiding van het oprichten van een stichting: 

Inmiddels zijn we een bekend gegeven in Almere Haven en groeien we flink door. Zowel cliënten als  

donateurs weten ons goed te vinden. Om dit te kunnen blijven doen was het nodig om een Stichting te 

worden. 

 Met een Stichting willen we de continuïteit waarborgen, zodat we onze cliënten ook in de toekomst 

kunnen blijven helpen. 

 Winkels hebben tegenwoordig minder budget en geven eerder aan een Stichting dan aan een buurt - 

initiatief, hetgeen het voortbestaan van de groep in gevaar bracht. 

 Een Stichting kan fondsen werven om de benodigde investeringen, zoals koeling, mogelijk te maken. 

 Een stichting kan een ANBI status aanvragen, waardoor het fiscaal aantrekkelijker is voor diegene die 

giften/schenkingen in geld geven. 

3. Onze missie, visie en waarden: 

3.1 Missie 

 Het ondersteunen van minder draagkrachtigen door middel van het verstrekken van 

levensmiddelen en spullen in natura. 

 Het tegengaan van voedselverspilling. 

 Het verstrekken van voedselleer. 

 Verbinding maken tussen de cliënten. 

 Het schaamte gevoel van de cliënten verlagen. 

3.2 Visie 

Met een netwerk van vaste donateurs ondersteuning bieden aan bewoners van Almere Haven die het 

financieel (even) niet redden. 

Een veilige haven,  waarbij de cliënten zich zonder schaamte en schroom kunnen melden. We  doen dit 

door pakketten te verstrekken, om zo verlichting te kunnen bieden aan de personen die dit nodig 

hebben. 

Dit betreft: 

 Nood pakketten 

 wekelijkse pakketten  

 maandelijkse pakketten 

 feestpakketten. 

3.3 Waarden 

Stichting het Boodschappenhoekje Almere staat voor ondersteuning met respect naar iedereen, wat zijn  

of haar situatie ook is.  Samen delen = samen dragen;  Samen sta je sterk. Dit geldt ook voor de cliënten 

onderling. 

Cliënten worden met respect en gelijkwaardig behandeld. We bieden daarbij een veilige omgeving, 

waar iedereen met vertrouwen naar toe kan komen en zijn verhaal kwijt kan.  
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Door de tassen wekelijks aan te bieden, geeft dit continuïteit voor de cliënten.  Er zijn duidelijke 

afspraken, waar iedereen zich aan dient te houden.  

De Stichting toont betrokkenheid bij de cliënten door samen te kijken waar verder ondersteuning nodig 

kan zijn en hiervoor door te verwijzen naar de betreffende instanties.  

De Stichting wil voedselverspilling tegengaan en biedt cliënten daarom informatie om dit te voorkomen. 

4. Doelgroepen: 

Primair is onze doelgroep bewoners van Almere Haven, maar leden uit andere stadskernen van de gemeente 

Almere worden niet geweigerd. De focus ligt op huishoudens  die tijdelijk, of voor langere tijd de eindjes niet 

aan elkaar kunnen knopen en nergens anders terecht kunnen voor ondersteuning.  

5. Cliënten: 

De cliënten zijn personen die veelal onder de armoedegrens leven. 

Cliënten kunnen zichzelf op de website aanmelden, maar kunnen ook door de gemeente Almere, scholen, 

wijkteams, kerken of andere instanties aangemeld worden. Voor de beoordeling of een cliënt in aanmerking 

komt voor ondersteuning van de Stichting, kan het bestuur extra onderbouwing vragen m.b.t. het inkomen 

aan de cliënt.   

Cliënten hebben GEEN voedselpas van het Voorzieningen Loket Almere en worden ook niet structureel 

ondersteund door andere Stichtingen of organisaties. 

Jaarlijks zal de inschrijving van een cliënt door het bestuur opnieuw beoordeeld worden, om te kijken of de 

ondersteuning nog steeds noodzakelijk is. 

6. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP): 

De Privacy van onze cliënten hebben wij hoog in  het vaandel staan. 

Het bestuur van de Stichting en de beheerders van onze facebookgroepen hebben daarom ook de plicht tot 

geheimhouding. Op de website staat duidelijk weergegeven hoe wij de persoonlijke gegevens van onze 

cliënten verwerken, waarborgen en wat wij met deze gegevens doen als de client is uitgeschreven bij de 

Stichting. 

7. Onze werkwijze: 

Na een intake waarbij wordt beoordeeld of de nieuwe cliënt voldoet aan de voorwaarden om gebruik te 

mogen maken van de mogelijkheden die de Stichting biedt, bieden wij de cliënten het volgende: 

1. Goed gevulde tassen om de ergste nood te ledigen. 

a) Week tas: Dit zijn gevulde tassen met versproducten. Meestal wel kort aan de datum maar 

hiermee gaan we ook de voedselverspilling tegen. 

b) Maand tas: Deze tas is gevuld met houdbare producten en wordt 1 keer per maand uitgegeven. 

c) Feest tas:  een tas voor speciale dagen  met extra’s uit.  

Met kerst en Pasen zijn er de Kerst- en Paas- pakketten, dit zijn luxere pakketten om de feestdagen 

ook feestelijk door te komen.  

Met Sinterklaas zijn er voor de jonge kinderen kleine traktaties.  

Met Vader- en Moederdag verstrekken we leuke attenties en natuurlijk vergeten we ook dierendag 

niet. 

2. Het Boodschappenhoekje  

Via de Facebookgroep van de Stichting kan er op de geplaatste advertenties ingeschreven worden door 

middel van loting. In de advertentie staat vermeld waar, wanneer en hoe laat de tas kan worden 
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opgehaald. In de advertentie staat ook tot hoe laat er kan worden ingeschreven en hoe laat de namen 

bekend worden gemaakt van de cliënten die langs mogen komen. Zijn er genoeg producten, dan zal 

iedereen langs mogen komen. Is er niet voldoende dan wordt op basis van situatie bekeken wie er langs 

mag komen. De cliënten die op dat moment niet “uitgeloot” zijn, hebben de week erop voorrang en zijn 

dan verzekerd van een tas.  De loting wordt gedaan door het bestuur, waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met diëten, grote van het huishouden en  wanneer de cliënten een tas hebben gehad. 

Bij afwezigheid van het bestuur tijdens de uitgifte, zal er vooraf door het bestuur een vervanger worden 

aangewezen. 

 

3. cliënten advies 

a. indien nodig helpt Stichting Het Boodschappenhoekje Almere cliënten door ze voor ondersteuning te 

verwijzen naar een andere Stichting of de gemeente Almere. 

b. Cliënten wordt voedselleer aangereikt. Hierin wordt o.a. ingegaan op: 

 Hoe bewaar ik verse artikelen het best? 

 Hoe kan ik de vers artikelen langer bewaren (vriezen, koken, bakken, drogen, wecken, ect.)? 

 Tot wanneer kan ik de producten veilig gebruiken? 

 Wat houd THT , TGT precies in? 

8. Medewerkers: 

1. Het bestuur: 

a) Samenstelling.  

 Voorzitter; Mireille van Os-Schreyer 

 Secretaris; Hans van Os 

 Penningmeester; Patricia Dijkman 

b) is geen cliënt van de Stichting. 

c) ontvangt geen salaris of verloning voor de werkzaamheden welke voor de Stichting worden 

gedaan. Alles gebeurd op vrijwillige basis. Wel krijgt het bestuur de eventueel gemaakte kosten, 

zoals reis- en kantoorkosten, die gemaakt worden ten behoeve van de Stichting, vergoed. 

d) houd toezicht op de lopende activiteiten en financiën. 

e) vergadert minstens 1x per jaar om de jaarrekening te bespreken (jaarvergadering). 

f) Overige vergaderingen worden ingepland indien nodig en ter beoordeling van het bestuur. 

2. Beheerders 

Voor de Facebook-groepen van de Stichting hebben we op dit moment 2 beheerders die hiervan de 

administratie beheren.. 

3. Moderators 

Voor de Facebook groep Het Koophoekje Almere hebben we een aantal moderators. De moderators 

plaatsen de advertenties op Het Verkoophoekje Almere en verzorgen de verkoop en betalingen voor 

deze groep. 

4. Vrijwilligers 

We zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze Stichting 

en hun medemens. Vrijwilligers kunnen ingezet worden wanneer dit nodig is , dit ter beoordeling van 

het bestuur. 
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Werkzaamheden kunnen uit diverse taken bestaan zoals, 

 Helpen met sorteren en uitdelen van de week- of maand - tassen, 

 Het bezorgen van een tas naar een cliënt die niet in staat is zelf naar de Stichting te komen,  

 Het ophalen van vracht bij leveranciers, 

 Andere voorkomende werkzaamheden. 

9. Hoe financieren we dit: 

 Donaties in levensmiddelen 

 Giften in geld en goederen 

 Sponsoring 

Donaties in levensmiddelen 

Voor de week- en maand -tassen zijn we afhankelijk van donaties. In de loop van de jaren is een goed 

netwerk opgebouwd, zodat we de cliënten van goed gevulde tassen kunnen voorzien.  

Giften in geld en goederen 

Om, met name de feest-pakketten, te kunnen financieren, zijn we afhankelijk van giften.  

De Stichting heeft een netwerkt opgebouwd met mensen die goederen brengen, zodat de Stichting hier 

indien nodig  in nood mee kan helpen of spullen kan verkopen. De opbrengst van de verkopen komen ten 

goede aan de Stichting.  

De goederen variëren van speelgoed, huishoudelijke apparaten, huisraad,  gebruiksartikelen, kleding en 

dergelijke. 

Om de verkopen te realiseren, is een  Facebook-groep gestart, Het Koophoekje Almere. Hier worden 

gedoneerde goederen verkocht.. De opbrengsten van deze verkopen komen voor 100% ten goede aan de 

pakketten en materialen die nodig zijn voor de Stichting. Kleding wordt voor het grootste deel gratis 

weggegeven aan ieder die dit nodig heeft.  

Sponsoring 

De ANBI-status is nu in aanvraag. Wanneer de Stichting de ANBI-status heeft verkregen, is sponsoring 

fiscaal aantrekkelijker . Op dit moment zijn er nog geen vaste sponsoren.  Een speerpunt is om deze te 

realiseren. 

10. Samenwerkingen: 

We werken samen met diverse mensen, Stichtingen, organisaties en bedrijven om de hulp te kunnen bieden 

die nodig is. Samenwerken met de gemeente Almere en andere organisaties zal in de toekomst een steeds 

vastere vorm gaan aannemen. 
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11. Verkopen, Verloten, vrije uitgifte: 

De Stichting heeft op dit moment 2 Facebook groepen. Dit kan in de toekomst eventueel nog uitgebreid 

worden.  

1. Het Koophoekje Almere 

Op deze Facebookgroep kan geboden worden op kleding, speelgoed, huisraad, ect. Deze goederen zijn 

middels donatie door de Stichting ontvangen. Dit geldt niet voor levensmiddelen. Deze groep is zowel 

voor cliënten als niet cliënten. De opbrengsten van deze groep komen voor 100% ten goede aan de 

Stichting en haar doelstellingen. Er zal tevens 1 tot 2 keer per jaar een rommelmarkt georganiseerd 

worden. Hiernaast is het mogelijk voor het bestuur, beheerders en moderators om gedoneerde goederen 

te koop aan te bieden op externe verkoopgroepen ten gunste van de Stichting. 

Als het weer het toelaat zal er bij de Stichting tijdens het uitdelen van de vers- tassen een vrije uitgifte 

van goederen zijn. Alle artikelen, zijnde niet de levensmiddelen, die dan buiten aangeboden worden, zijn 

gratis voor eigen gebruik mee te nemen. Dit is veelal kleding maar kan ook speelgoed of klein huisraad 

zijn. 

 

2. Het Boodschappenhoekje Almere 

Plaatst wekelijks een of meerdere advertenties met levensmiddelen. Hierop kan geloot worden. In de 

advertentie staat altijd duidelijk wanneer er opgehaald moet worden, hoe laat er opgehaald moet 

worden, waar er opgehaald moet worden en hoe laat de tags geplaatst worden. De verantwoording dat 

dit juist wordt opgevolgd ligt volledig bij de client en niet bij de Facebook meldingen of de adverteerder. 

 

12. Onze faciliteiten: 
1) Website 

 Onze Website  www.hetboodschappenhoekje.nl wordt onderhouden door Hans van Os en 

wordt geregeld bijgewerkt. 

 Op de website kan via het contact formulier ondersteuning worden aangevraagd. 

 U vindt op de website waar we voor staan, ons beleidsplan, jaarverslag en onze doelen. 

 Via de website kunt u ons steunen door een donatie te doen. 

 U vindt hier de komende activiteiten en besteden we ook aandacht aan het verwerken van 

etenswaren om zo voedsel verspilling tegen te gaan.  

 U vindt hier ook recepten van diverse groentes, ook die groentes die niet zo gangbaar zijn. 

Aan de website zijn kosten verbonden. 

2) Mail adres 

 Er wordt gebruik gemaakt van 1 mailadres info@hetboodschappenhoekje.nl  

Aan het mailadres zijn kosten verbonden 

3) Bankrekening 

 Er wordt gebruik gemaakt van een zakelijke bankrekening. 

 NL96RABO0365718300Hier worden maandelijks alle inkomsten vanuit Het Verkoophoekje 

Almere op gestort. 

 Subsidies, donaties ect worden op deze rekening gestort. 

 Alle (vaste) lasten worden afgeschreven van deze rekening. 

Aan de bankrekening zijn kosten verbonden. 

  

http://www.hetboodschappenhoekje.nl/
mailto:info@hetboodschappenhoekje.nl
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4) Facebook groepen 

 We werken op dit moment met 2 facebook groepen. Het Boodschappenhoekje Almere en Het 

Koophoekje Almere. 

 In de toekomst kunnen er eventueel nog meer “hoekjes” aan toegevoegd worden. 

Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

5) Vervoer 

 Voor vervoer wordt gebruik gemaakt van eigen auto. 

 Er geldt een kilometer vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer. 

 Vergoedingen kunnen aangevraagd worden via een declaratie formulier. 

 Declaratie formulieren kunnen gedownload worden via de website. 

6) Koeling 

 Op dit moment is er 1 grote koeling. Dit kan later uitgebreid worden als dit nodig is. 

 Stroomkosten worden aan het einde van het jaar berekend. 

7) Kantoor 

 Voor administratie en printwerk wordt gebruik gemaakt van de privé computer en printer van 

de bestuursleden. 

 Kosten die hierin gemaakt worden te behoeve van de Stichting, kunnen gedeclareerd worden. 

8) Opslag voor goederen 

 Op dit moment is er nog geen externe opslag maar dit kan veranderen. Hier zullen dan kosten 

aan verbonden zijn. 

9) Locatie 

 de Stichting is gevestigd aan de Schapenmeent 96, 1357 GJ Almere. 

 Uitdeel locatie van de vers- tassen is de Schapenmeent 96. De Stichting is op zoek naar een 

betaalbare externe locatie. Wanneer deze is gevonden, zullen hier kosten aan verbonden zijn. 

 Uitdeel locatie van de maand- tassen is in beginsel op de Schapenmeent. Een alternatieve 

locatie is de Antennestraat 18, 1322 AB Almere Gooise kant. Dit ligt ca 7 kilometer van de 

Schapenmeent verwijderd. Wanneer een betaalbare externe locatie wordt gevonden, zal alles 

vanaf deze locatie worden uitgedeeld. 

13. Wat is er de komende tijd nodig/ te realiseren? Toekomst? 

a. Een betaalbare externe locatie dat als opslag en uitdeelpunt gebruikt kan worden. 

b. Indien 1 niet gerealiseerd kan worden; Een overkapping bij het uitgiftepunt op de Schapenmeent 96 

c. De huidige locatie aan huis heeft beperkingen, zo is er geen overkapping om de uitgifte te kunnen 

doen en wordt er bij slecht weer een partytent opgezet. 

d. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen zal geïnvesteerd moeten worden in extra opslag  

capaciteit voor met name de non-food artikelen en mogelijk extra koeling.  

e. Een professionele boekhouding. 

f. Omdat het aantal cliënten nog steeds groeiende is, wordt de administratie ook bewerkelijker.  

g. Door de groei moeten we nu ook met vrijwilligers en een vast leiding gevend team gaan     

h. werken, zodat het allemaal overzichtelijk en werkbaar blijft. 

14. Activa en verplichtingen: 

 De Stichting heeft op dit moment geen vaste inkomsten. 

 De Stichting heeft een aantal betaalverplichtingen; zoals voor de website, mailadres, bankkosten, 

oprichtingskosten, materiaalkosten, benzine en stroom kosten. 
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15. Investeringsbegroting: 

 

Investeringsbehoefte: 

Oprichtingskosten €    100,00 

Bankkosten €    200,00 

Kantoorbenodigdheden                          €    100,00 

Reinigingskosten                                       €    100,00 

Website €    100,00 

Verpakkingsmaterialen €    400,00 

Benzine €    800,00 

Drukwerk/promo €    400,00 

Stellingen ect                                             €    800,00 

Themapakketten                                      €  2.000,00 

Huur mei t/m dec.                                    €     800,00 

Covid-19 maatregelen €      100,00 

 

Totaal: €  5.900,00 

 

  Financieringsbudget: 

Start kapitaal € 1.100,00 

gerealiseerde fondsenwerving €    400,00 

Gerealiseerde subsidie € 3.000,00 

Gerealiseerde verkopen €      90,00 

Verwachte inkomsten verkoop € 1.500,00 

Verwachte inkomsten fondsen €    350,00 

 

Totaal: € 6.440,00 

 

16. Covid-19 pandemie voorzorgsmaatregelen: 

De Stichting heeft i.v.m. de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie de volgende maatregelen genomen: 

a) Ophaalmoment van de tassen bij de Stichting kan nu alleen nog op een vast aangegeven tijdsblok. 

Hiervan kan niet afgeweken worden. 

b) Er mogen niet meer dan max. 5 personen per 15 minuten langskomen om de tas op te halen. 

c) cliënten, bezoekers en vrijwilligers bewaren te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. De 

vrijwilliger zet de tas klaar en als er voldoende afstand  van de tas is genomen mag de cliënt deze 

oppakken en meenemen. 

d) cliënten, bezoekers en vrijwilligers dragen te allen tijde een mondkapje. 

e) Vrijwilligers dragen latex handschoenen bij het sorteren van de vers-tassen. 

f) De stichting zorgt voor latex handschoenen en mondkapjes voor de vrijwilligers tijdens de uitgiftes. 

g) De Stichting zorgt voor desinfecterende hand-gel wordt tijdens de uitgiftes  

h) Vrijwilligers zien erop toe dat cliënten en bezoekers de aanwijzingen strikt opvolgen. 

i) cliënten die symptomen van verkoudheid hebben mogen niet bij de Stichting langskomen. Via een 

pb kan er afgesproken worden hoe de tas door iemand anders opgehaald wordt of eventueel door 

een vrijwilliger bezorgd kan worden. 

j) Artikelen die via Het Verkoophoekje Almere zijn gekocht, worden contactloos opgehaald. 
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k) Betalingen van gekochte artikelen wordt contactloos geregeld. Dit kan via een betaalverzoekje of 

contant in de donatie-pot of op een schoteltje gelegd worden. 


