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Doelstelling
De gebruikers van de Non Foodbank actief wijzen op gemeentelijke en
overheidsvoorzieningen, kortom alle voorliggende voorzieningen, die bijdragen aan een
structurele oplossing voor de gebruikers van de Non Foodbank.
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de gebruikers van de Non Foodbank onder
andere door het organiseren van cursussen waarin de integrale aanpak voorop staat.
Het bevorderen van het gebruik van gemeentelijke en overheidsvoorzieningen door de
cliënten van de Non Foodbank.
Het bevorderen van de samenwerking tussen maatschappelijke instanties en de Nonfoodbank.
Het gratis verstrekken van speelgoed aan kinderen van 0 tot en met 14 jaar.
Het verstrekken van meubels en huisraad om niet en het zonder winstoogmerk tegen een
zeer geringe prijs verkopen van tweedehands kleding.

Beleidsplan Stichting Non Foodbank Maassluis
De Stichting Non Foodbank biedt huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun
levensonderhoud te voorzien de mogelijkheid om gebruik te maken van de kledingbank,
speelgoedbank en huisraadbank. We verstrekken uitsluitend artikelen die door
bedrijven/winkels en particulieren gedoneerd en/of gesubsidieerd worden. Wij proberen voor
een goed assortiment te zorgen waarbij de focus wat de kleding betreft vooral ligt op de
kinderen/jongeren. Het is ons beleid om de duurzaamheid te bevorderen en de verspilling
van deze artikelen tegen te gaan door overschotten in te zamelen, waarbij we ons neutraal
en onafhankelijk opstellen. Iedereen die hulp nodig heeft en aan de gestelde eisen voldoet
komt in aanmerking.
De verstrekking geschiedt uitsluitend aan bij de stichting aangesloten klanten. Het verkrijgen
van genoemde artikelen is van tijdelijke aard en moet gezien worden als een overbrugging.
Wij zijn een sociale, klantgerichte organisatie, die een constructieve en resultaatgerichte
samenwerking nastreeft. Daarbij verrichten al onze medewerkers onbetaald en vrijwillig hun
werkzaamheden. We zijn transparant in onze verantwoording. We houden o.a.
inzamelacties, waarbij iedereen gestimuleerd wordt ons de helpende hand te reiken.
Ons beleid is er eveneens op gericht om cliënten ( actief) door te verwijzen naar
hulpverlenende instanties. Samenwerken met ketenpartners op sociaal- maatschappelijk
terrein en op het terrein van schuldhulpverlening staat hoog in het vaandel en wordt daar
waar mogelijk gezocht en gepromoot. Vertegenwoordigers nemen deel aan diverse
overlegstructuren o.a. door de gemeente aangestuurd.
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Beloningsbeleid
Binnen de Stichting Non Foodbank Maassluis ontvangt geen enkele medewerker een
beloning voor zijn of haar werkzaamheden. Voor alle medewerkers zijn de activiteiten een
vorm van vrijwilligerswerk. Alle donaties komen rechtstreeks ten goede aan de Stichting Non
Foodbank Maassluis.

