januari 2019
Geachte heer/mevrouw,

Wij verzoeken u aan de hand van de financiële stukken te willen bekijken of drager dezes in
aanmerking komt voor het ontvangen van een wekelijks voedselpakket.
Na invulling op de pc van het Excel-formulier in bijlage 2 en een positieve beoordeling kan
de cliënt het ingevulde en ondertekende formulier op donderdag tussen 10:00 uur en 12:00
uur uitgeprint inleveren op of opsturen naar onderstaand adres.
U kunt het ingevulde formulier ook zelf per email opsturen. Stuurt u het formulier per post,
vergeet u het dan niet na het uitprinten het formulier te ondertekenen.
NB.
- In bijlage1 “Toekenningscriteria Voedselbanken Nederland per 1 januari 2019” vindt u een
uitgebreide toelichting op de toe te passen inkomenscriteria.
- Het Excel-formulier in bijlage2 bevat eveneens een toelichting. Deze wordt zichtbaar door
met de muis op het rode driehoekje in de betreffende cel te gaan staan.
- Het Excel-formulier in bijlage2 dient met de pc te worden ingevuld. Handgeschreven
formulieren kunnen NIET in behandeling worden genomen.

Toekenningscriteria Voedselpakket
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn
bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet
rond kunnen komen.
Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar
zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket zou kunnen
voorzien en derhalve zou toekenning al snel tot willekeur leiden.
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar
inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding en kleding, dus nadat vaste
lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en schulden betaald zijn.
Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt, komt
het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:
Bedragen
Basisbedrag per huishouden
Voor iedere volwassene die tot het huishouden behoort
Voor ieder kind van 0 tot 18 jaar

€ 135,00
€ 90,00
€ 90,00

Voorbeeld:
1 ouder met 2 kinderen =
2 volwassenen zonder kinderen

€ 405,00
€ 315,00

€ 135 + 1x90 + 2x90 =
€ 135 + 2x90 =

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting
noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een
oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp
nog steeds noodzakelijk is.
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Privacy
Er moet met de grootste mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die
de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking
worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken
is, verbindt zich hieraan strikt te houden.
De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de
uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen
leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten
opzichte van sponsors en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen
gebeurt.
Toekenning
De verwijzende instantie stelt de cliënt -na vaststelling of hij/zij wel of niet in aanmerking
komt voor voedselhulp- hiervan in kennis.

Met vriendelijke groet,
Voedselbank Eindhoven

Contactgegevens
Adres
Kanaaldijk-Noord 15d
Eindhoven
tel. 06-14980414 (wo + do van 10:00 uur tot 16:00 uur)
email: voedselbankeindhoven@gmail.com
web: www.voedselbankeindhoven.nl
Postadres:
postbus 476
5600 AL Eindhoven

Bijlagen:

1. Toekenningscriteria Voedselbanken Nederland per 1 januari 2019
2. Aanmeldingsformulier
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