VOEDSELBANK LEUSDEN

Toekenningscriteria per 1 januari 2014
1. Inleiding/algemeen
De bedoeling van de voedselbank is om die mensen, die per maand minder dan € 180,-* beschikbaar
hebben als leefgeld, een steun in de rug te geven. Dat doen we door hen een wekelijks
voedselpakket te verstrekken.
*) Voor een eenpersoonshuishouden is de grens € 180,-. Bij meer volwassen (vanaf 18 jaar) in het
gezin komt daar € 60,- bij. Voor kinderen tot en met 17 jaar komt daar € 50,- per kind bij.
Voor de toekenning van een voedselpakket worden strenge regels en criteria gehanteerd.
Deze zijn als volgt:
2. Inkomsten
Het uitgangspunt is dat alle inkomsten van alle volwassen (18+) gezinsleden mee worden gerekend.
Daaronder worden o.a. verstaan: loon/uitkering e.d. , Alimentatie, Huurtoeslag, Zorgtoeslag,
(Voorlopige) teruggaaf belastingdienst
Van inwonende kinderen met een eigen inkomen uit werk of uitkering mag een bijdrage aan het
gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Onafhankelijk van het inkomen van dit kind wordt
hiervoor standaard een bedrag van € 200 gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt
betaald.
Niet meegeteld worden:
Vakantietoeslag, Kinderbijslag en studiefinanciering, neveninkomsten van kinderen zoals
krantenwijk, bijbaantje e.d.
3. Uitgaven
Bij de uitgaven worden ook alleen die uitgaven meegeteld die betrekking hebben op de personen
wier inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag, persoonsgebonden budget of
andere vergoedingen kunnen worden voldaan worden niet meegeteld. De meest voorkomende
zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: Huur/Hypotheek, Energie & Water, Premie
zorgverzekering (ook eigen bijdrage / eigen risico), Overige verzekeringen (inboedel, WA, overlijden)
telefoon/internet/televisie (er wordt maximaal € 50,= per maand per huishouden geaccepteerd),
gemeentelijke belastingen, Aflossing schulden. Schulden aan familie en vrienden worden niet
meegenomen
.
Niet meegeteld worden:
Autokosten. Deze zijn alleen aanvaardbaar als de auto aantoonbaar voor werk of aantoonbaar om
medische reden noodzakelijk is. Het bezit van een auto is op zich geen reden om een aanvraag af te
wijzen. Het kan wel vraagtekens oproepen waarom een auto noodzakelijk is als er zo weinig te
besteden is.

flyer - 2014

De kosten van huisdieren komen ook niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het, aantoonbaar, om
een hulp- of blindengeleidehond gaat.
4. Hardheidsclausule
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor
vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van
de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.
5. Tenslotte
Denkt u in aanmerking te komen voor een pakket dan kunt u zich (laten) aanmelden via de mail
info@voedselbankleusden.nl of via tel. 06 494 456 85. Er wordt daarna voor u een afspraak gemaakt
voor een intakegesprek. U ontvangt een brief met daarop alle informatie over wat u moet
meenemen naar het intakegesprek zodat er gecontroleerd kan worden of u in aanmerking komt voor
een pakket. Wij kijken dan meteen ook of er al voldoende hulp is van hulpverlenende instanties. Als
er nog hulp aangevraagd kan worden, verwijzen wij naar de juiste instanties.
Huishoudens die voedselpakketten ontvangen, worden periodiek getoetst (ten minste eenmaal per
13 weken). Zij worden verzocht hun financiële gegevens te overleggen, voordat er een beslissing
genomen wordt over het verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de
hulpverleningsinstanties gaan terwijl dat wel verzocht is, of als zij niet meewerken met deze
instanties, dan wordt de hulp stopgezet en ontvangen zij geen voedselpakket meer. Het is dus geen
vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan een verbetering van de situatie.
U dient uw voedselpakket iedere vrijdag om 12.30 uur zelf op te halen in de hal van de
Gereformeerde Kerk 'De Koningshof' - De Blekerij 33 (bij de Hamershof)
Kunt u onverhoopt een keer uw pakket niet afhalen, of wilt u iets anders kwijt of vragen, dan kunt u
uitsluitend op donderdagavonden tussen 18.00 en 21.00 uur bellen met Andries van Hijum tel. 06 33
766 444, bij geen gehoor op 033-4950031. Dus belt u a.u.b. niet naar de Koningshofkerk zelf. U kunt
Andries ook mailen andries.vanhijum@voedselbankleusden.nl
Bent u 2x zonder nader bericht niet geweest om uw pakket op te halen dan ontvangt u geen
pakketten meer. U moet dan 1 maand wachten voor u weer opnieuw een aanvraag kunt doen voor
een pakket.
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA E- MAIL info@voedselbankleusden.nl
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