
  

Breng altijd twee grote tassen mee als u uw pakket komt halen! 

 

De criteria die door de Voedselbank worden gehanteerd om in aanmerking te komen voor een 

aanvullend voedselpakket zijn als volgt:  

 Het verkrijgen van een voedselpakket is tijdgebonden: in principe is dit maximaal 3 jaar. 

 Iedere donderdag tussen 11.30 uur en 12.15 uur vindt de uitgifte van de pakketten plaats. Dit is in het 

Deijlerhuis. Adres: Hofcampweg 3 in Wassenaar. 

 De aanvraag voor een voedselpakket wordt gedaan bij Kwadraad Maatschappelijk Werk. Kwadraad is 

telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 088 900 4000.  Het adres van Kwadraad 

maatschappelijk werk is Rijksstraatweg 324, 2242 AB in Wassenaar  (in het Centrum voor Jeugd en 

Gezin). Het maatschappelijk werk heeft op maandag en donderdag inloopspreekuur tussen 9.00 en 

10.00 uur.  

 Naar aanleiding van de aanvraag voor een voedselpakket zal een gesprek plaatsvinden bij Kwadraad 

om te onderzoeken of men in aanmerking komt voor een voedselpakket.  

 Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag het vrij besteedbare deel van het inkomen 

(dus na aftrek van meetellende lasten) voor eenpersoonshuishouden niet meer bedragen dan €150,-. 

Voor iedere persoon die daarnaast tot het huishouden behoort mag daar €100,-  bij worden opgeteld.  

 Voor een afspraak bij Kwadraad om te kijken of men in aanmerking komt voor een voedselpakket 

moeten de volgende papieren/stukken meegenomen worden: 

o Bankafschriften van de laatste drie maanden van alle bankrekeningen (dus ook 

spaarrekeningen) van alle gezinsleden.  

o Bij bewindvoering of budgetbeheer: budgetplan of afschrift leefgeldrekening. 

o Bij schuldhulpverlening: een totaaloverzicht van de schulden. 

 Iedere wijziging van inkomsten dient binnen één week te worden gemeld bij Kwadraad 

Maatschappelijk Werk.  

 Iedere zes maanden wordt bij de her-intake de financiële gegevens gecontroleerd aan de hand van 

een recente inkomstenverklaring(en). Indien nodig wordt een vervroegde her-intake afgesproken( bij 

wijzigingen in het inkomen wat al duidelijk is bij de (her)intake). 

 Bent u niet aanwezig op de gemaakte afspraak voor de hertoetsing, met of zonder afzegging, heeft u 

nog één mogelijkheid voor het maken van een afspraak. Alleen dan kan de hertoetsing plaatsvinden. 

Indien wij niets vernemen, zijn wij genoodzaakt de pakketverstrekking te stoppen. 

 Indien men tot 3 jaar na verstrekking van het eerste voedselpakket nog gebruik maakt van de 

Voedselbank vindt een eindgesprek bij Kwadraad plaats.  

 Wanneer na wijziging of controle blijkt dat de aanvrager na aftrek van alle vaste lasten niet meer 

voldoet aan de inkomsteneisen zoals eerder vermeld, dan wordt verstrekking beëindigd.  

 Bij verhindering voor het ophalen van het voedselpakket dient men op donderdag uiterlijk voor 11:00 

uur de Voedselbank hierover te informeren. Dat kan telefonisch bij Fred Hoogenboom op 06 

39214214 of per e-mail via VBWassenaar@hotmail.com.  

 Indien degene die een pakket ontvangt twee maal zonder bericht verstek laat gaan, wordt de 

pakketverstrekking gestopt. Een nieuwe aanvraag dient dan te worden gedaan om weer in 

aanmerking te komen.  

 

 

 

Zie ommezijde voor de huisregels. 



  

Breng altijd twee grote tassen mee als u uw pakket komt halen! 

De huisregels:  

 Er geldt een rookverbod in het gebouw. 

 Het nuttigen van alcohol is zowel in als in de directe omgeving van het gebouw niet toegestaan. 

 Geweld (verbaal of fysiek)  wordt niet geaccepteerd. 

 Diefstal van eigendommen van derden (de Kerk, de Voedselbank, medecliënten of vrijwilligers) 

worden uiteraard niet geaccepteerd.  

 Bij overtreding van bovenstaande regels zal deelname aan de voedselbank onmiddellijk worden 
beëindigd en zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan. 
 


