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De titel van dit beleidsdocument luidt: Willen=kunnen Dat refereert aan het feit dat 
niets onmogelijk is, als we zien dat 2 onbemiddelbaar verklaarde 
uitkeringsgerechtigden zonder noemenswaardige opleiding vanuit hun hart een 

hulpproject startten (2002) dat is uitgegroeid tot de Vereniging van Voedselbanken 
Nederland ( www.voedselbankennederland.nl ) 
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1. Inleiding 

 

1.1. Voorwoord 

Dit beleidsplan heeft als doel de organisatorische en ideële doelstellingen van de 
stichting te verwoorden, geeft handvatten over het gevoerde en te voeren beleid, 

en als middel om transparant te zijn over de visie, missie en strategie van de 
organisatie 

 

1.2. Inleiding 

Op 23 december 2021 waren Sjaak en Clara Sies (grondleggers van de 
Voedselbanken in Nederland) 50 jaar getrouwd. Ter ere van dit huwelijksjubileum 
worden hun levensverhalen opgeschreven in het boek ‘van Kruimels en Brood’.  

 

2. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen 

2.1. Ontstaan 

Documentairemaker en verhalenverteller Roberjan Brouwer  

zegt daar het volgende over:  

“Toen ik hen twee jaar geleden leerde kennen verbaasde het mij dat hun 

levensverhaal nergens goed te vinden was, er is zelfs geen Wikipediapagina aan 

heN besteed. De mensen die in 2002 in Rotterdam gestart zijn met de 

Voedselbank, die inmiddels uitgegroeid is tot een organisatie met 10.000 

vrijwilligers die wekelijks 35.000 gezinnen door het hele land van een 

voedselpakket voorzien, verdienen naar mijn idee een biografie. Wat de 

Voedselbank is, weten we inmiddels wel, maar wie zijn de mensen die het gestart 

zijn, waar komen ze vandaan, wat was hun motivatie, hoe staan ze in het leven. 

We kwamen in gesprek met elkaar en ik raakte ervan overtuigd dat hun 

levensverhaal ‘ter leering ende vermaeck’ verteld moest worden.” 

 

 

 

2.2. Missie 

Onze missie is niet om het echtpaar Sies op een voetstuk te plaatsen. De praktijk 
heeft geleerd dat zij zeer inspirerende mensen zijn en die inspiratie willen wij 

doorgeven. 
 

De missie van de Stichting Kruimels en Brood is mensen te inspireren en om 
initiatieven en personen te ondersteunen bij hun activiteiten die bijdragen aan de 
groeiende armoede in ons land. Sjaak en Clara Sies dienen daarbij als voorbeeld en 

inspiratie getuige hun werk voor de Nederlandse Voedselbanken en de Gaarkeuken 
van Rotterdam. 
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2.3. Doelstellingen 

 

De doelstelling van de Stichting is om mensen met raad en daad bij te staan in het 

verwezenlijken van hun initiatieven ten behoefte van de armoedebestrijding in ons 
land. 
Om te beginnen is daar de voorpublicatie van het boek in mei 2021 ter ere van de 

het 50-jarig huwelijk van Sjaak en Clara Sies en de 80 jarige verjaardag van Sjaak 
Sies op 6 mei 2022. 

Daarnaast wil de stichting het boek cadeau doen aan alle klanten en vrijwilligers 
van de Voedselbanken in Nederland in de vorm van een voucher waarmee het boek 
digitaal te lezen/downloaden zal zijn. Via de jaarlijkse kerstpakketten die Unilever 

met een aantal partners maakt, kunnen de vouchers op de juiste plek terecht 
komen. 

 

Strategie 

3. Financiën 

3.1. Financiële doelen 

1. Middels crowdfunding, donaties en voorintekening boek (via uitgeverij de Meent 
in Rotterdam) de financiële middelen verzamelen om in het najaar 2022 het 

boek te kunnen publiceren. 
2. Middels fondsen, bedrijven, donaties en crowdfunding in december 2022  

45.000 vouchers cadeau doen aan alle klanten en vrijwilligers van de 
Voedselbanken 

 

2.1. Beheer en besteding van het vermogen 

Stichting Kruimels en Brood heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar om jaarlijks 

evenveel geld uit te geven als er binnenkomt. Indien er inkomsten over zijn wordt 
dat gericht voor een bepaald project gereserveerd. 
 

 

3. Bestuur 

3.1. Onafhankelijkheid 

Het bestuur van stichting Kruimels en Brood is onafhankelijk, en bestaat uit ten 

minste drie personen die zich niet in zakelijk of familiair opzicht verbonden weten. 
 

3.2. Taken en verantwoordelijkheden bestuur 

Het bestuur houdt toezicht op de naleving van de visie, het uitzetten van het 

langjarig beleid, en de controle van de uitvoering van de activiteiten en besteding 
van de beschikbare middelen. De bestuurders mogen geen betaalde functies 

bekleden binnen de stichting. 
 

3.3. Vergoedingsbeleid 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Wel is er een vergoeding van gemaakte 

onkosten beschikbaar voor de uitgevoerde taken, en is er een redelijke 

reiskostenvergoeding van € 0,19/ km beschikbaar of vergoeding van openbaar 

vervoer. 
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3.4. Vergadercyclus 

De reguliere bestuursvergaderingen worden tweemaal per jaar belegd, waarvan 

eenmaal in april, om de jaarcijfers te beoordelen, en eenmaal in september, waarin 

de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Wanneer noodzakelijk 

kan besloten worden een extra vergadering uit te schrijven. 

 

3.5. Vrijwilligersfuncties 

Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van vrijwillige inzet. Voor de vrijwilligers is 

het wenselijk om bij een inzet van ten minste 4 uur per week een 

vrijwilligersovereenkomst op te stellen. Alle vrijwilligers dienen collectief verzekerd 

te zijn wanneer zij zich inzetten voor de stichting 

3.6. Beloningsbeleid vrijwilligers 

Het is toegestaan dat de vrijwilliger op eigen initiatief afziet van vergoeding van zijn 

of haar inzet, en de bijdrage als gift doneert aan de stichting. Deze middelen staan 

de stichting ter beschikking om in te zetten waar zij het nodig acht. 
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4. Comité van aanbeveling/sympathisanten 

 

A. Aboutaleb / Burgemeester Rotterdam Herman den Blijker / Topkok 

Jan van den Bosch / TV Presentator 

René Froger / Singer-entertainer 

Andries Knevel / TV-Radio Presentator EO  

Sander de Kramer / journalist 

Lenny Kuhr / Singer – Songwriter 

Andre van der Laan / directeur Van der Laan Koeltechniek 

Dirk Post / Postkogeko - Daily Logistics  

Jan Rijsdijk / Havenman  

Jan Slagter / directeur Omroep MAX  

Joost Visbeen / Directeur Daily Logistics 

Leo Wijnbelt / Voorzitter Vereniging Nederlandse Voedselbanken 

En wie hier nog meer bij aansluiten……. Zie: www.kruimelsenbrood.nl/sympathisanten  

  

 

http://www.kruimelsenbrood.nl/sympathisanten

