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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Hoop voor Morgen voor het jaar 2021. We zijn God in 
eerste plaats dankbaar voor de vele jaren die de stichting al haar werk heeft mogen doen, en bidden 
dat ook 2021 een jaar van voorziening mag worden. Armoede en tegenslagen lijken moeilijk te 
bestrijden, maar we zien vele blije gezichten van volwassenen en kinderen in de voedselbank en bij 
de andere activiteiten. We zijn verheugd als mensen met steun van Hoop voor Morgen weer op 
eigen benen kunnen staan, en vaak nog terugkomen als vrijwilliger.  
 
Ook voor 2021 hopen we ons met veel vrijwilligers in te kunnen zetten voor dit mooie werk in 
Amsterdam Zuidoost, maar ook daarbuiten. Wij hopen dat u die dit leest als vrijwilliger of donateur 
het werk wilt (blijven) ondersteunen).  

Het bestuur mede namens alle vrijwilligers  
december 2020 

 

2. Over Hoop voor Morgen 
 
Kerngegevens 
Stichting Hoop voor Morgen: Voedselbank voor de meest behoeftigen, maatschappelijk buurtwerk, 
kinderwerk, No Budget Restaurant, hulp en aandacht voor de naasten. 
 
Adres: Geldershoofd 70, Amsterdam Zuidoost 
Dagelijkse leiding: mw. Regina Mac-Nack en mw. Esther Knott 
Tel.: 06-14545065 
E-mail: st.hoopvoormorgen@hotmail.com 
Website: www.hoopvoormorgen.nl 
Kamer van Koophandel: nr. 34386376 
Bankrekening: IBAN: NL11 RABO 0156 5859 87 
 
Doelstelling stichting 
 
De stichting heeft ten doel:  

a. Het verlenen van hulp en ondersteuning aan minima, dak- en thuislozen en verslaafden; 
b. Het geven van aandacht aan genoemde groepen door hen in contact te brengen met het 

Evangelie van Jezus Christus; 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting bedient mensen die voor kortere of langere tijd behoefte hebben aan ondersteuning. 
Aandacht en liefde voor de naaste is een primaire taak van de stichting. De stichting werkt vanuit het 
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voorbeeld gegeven door de Heer en Heiland Jezus Christus, geïnspireerd door de Bijbel en onder 
leiding van de Heilige Geest.  
  
Liefde: 

Joh. 3:16 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. “ 

 
Barmhartigheid aan iedere naaste: 

Luc. 10:36 
“Wie van deze dunkt u, dat de naaste geweest is van deze man, die in handen der rovers was 
gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, 
doe gij evenzo.” 

 
Voorziening: 

Math. 14:16 
“Maar Jezus zeide tot hen: Zij behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot 
Hem: Wij hebben hier niets meer dan vijf broden en twee vissen. Hij zeide: Breng Mij die hier. 
En Hij beval de scharen, dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de vijf broden en de twee 
vissen. En Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn 
discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd…” 

 
Kinderen: 

Marc. 10:14 
“… Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk 
Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het 
voorzeker niet binnengaan.” 

 
Alle mensen zijn welkom bij de stichting ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, etniciteit e.d. 
Datzelfde geldt voor de medewerker van de stichting zolang zij de doelstelling van de stichting 
ondersteunen.  
 
Bestuur 
 
Regina Mac-Nack (voorzitter en dagelijkse leiding) 
Esther Knott (bestuurslid en dagelijkse leiding) 
Walther Haaswijk (penningmeester) 
Wim Bos (bestuurslid) 
Asger Frederiksen (secretaris) 
 
Het bestuur vergadert tenminste vijf keer per jaar. Het bestuur oefent haar werkzaamheden uit op 
basis van vrijwilligheid en ontvangt derhalve geen bezoldiging. 
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3. Activiteiten 
 
Voor aanvullende informatie en foto’s verwijzen wij u graag naar de website 
www.hoopvoormorgen.nl en de Facebook-pagina ‘Stichting Hoop voor morgen.’ 
 
Reguliere activiteiten 

 
Voedselbank 
Elke dag (behalve zondag) is er uitgifte van voedselpakketten voor de behoeftigen. Bijna dagelijkse 
kunnen klanten terecht voor onder andere brood. Momenteel worden wekelijks zo’n 700 
voedselpakketten verzorgd. 
 
Kinderwerk 
Elke week is er een kinderclub voor de kinderen uit de omgeving. Er worden verhalen uit de Bijbel 
verteld, er zijn spelletjes en een hapje te eten. 
Periodiek zijn er activiteiten voor de kinderen, en jaarlijks is er een vakantiemidweek naar een 
vakantiepark. 
 
Maatschappelijk werk en juridische hulp 
Dagelijks is er inloop voor hulp en aandacht. De verslaafden en dak- en thuislozen is er een hapje te 
eten. Ook is er op bepaalde tijden maatschappelijke hulp. Waar nodig wordt men geholpen de 
reguliere instanties te vinden. 
 
Op woensdagochtend is er een inloopspreekuur van een advocaat, die de klanten van de 
voedselbank helpt met juridische vragen en eerstelijns hulp. 
 
No Budget Restaurant 
Tweewekelijks wordt er door Stichting Hoop voor Morgen een driegang diner verzorgd in de sfeer 
van een restaurant voor de gezinnen die vanwege hun financiële situatie niet uit eten kunnen gaan. 
Dit werkt met een strippenkaart systeem, zodat veel gezinnen de kans krijgen dit mee te maken. 
 
No Budget Restaurant wordt gehouden in buurtcentrum Holendrecht. Het stadsdeel stelt het 
buurtcentrum met keuken beschikbaar voor de stichting. 
 
Jaarlijkse activiteiten 
 
Januari: vrijwilligersdag 
27 april: Koningsdag barbecue voor de gezinnen van de voedselbank 
Juli: Zomerbarbecue 
Augustus: Jaarlijks uitje met de kinderen naar Slagharen 
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December: Kerstdiner voor gezinnen voedselbank en vluchtelingen 
 

Voedselveiligheid en hygiëne 
 
Sinds 2018 beschikt Stichting Hoop voor Morgen over het certificaat keurmerk Voedselveiligheid 
voor Voedselbanken. Begeleiding en controle wordt verricht door De Houwers Groep. De stichting 
heeft een eigen coördinator voor de voedselveiligheid, die toeziet op naleving van de richtlijnen en 
training van de vrijwilligers. 
 

Beleidsdoelstellingen 2021 
 
Automatisering registratie bezoeker:  
In 2021 zullen wij trachten de registratie van bezoekers verder vorm te geven. Er vindt een 
inventarisatie plaats van de behoeften op het gebied van automatisering. 
 
Training vrijwilligers:  
In 2021 zullen wij aandacht besteden aan het trainen van vrijwilligers. Hiervoor zal contact gezocht 
worden met een lokale vrijwilligerscentrale voor training en advies. 
 
Verder vormgeven kinderwerk:  
Het kinderwerk ligt ons nauw aan het hart. We zien dat veel kinderen in de omgeving te kampen 
hebben met gebroken gezinnen, financiële tegenslagen, verminderde aandacht, verminderde 
zelfvertrouwen en andere uitdagingen. Door de kinderclub en de andere activiteiten worden de 
kinderen toegerust en krijgen ze aandacht. We zien veel vrolijke kinderen bij de stichting. Dat werk 
willen we verder vormgeven door nieuwe activiteiten te bedenken voor de kinderen. Ook zal weer 
een uitje plaatsvinden naar een attractiepark. 
 
Verbetering communicatie naar donateurs:  
Het werk van de stichting wordt volledig gedragen door de liefdevolle giften van donateurs. Wij zijn 
hen heel dankbaar. We willen jaarlijks beter contact krijgen met de donateurs die dat op prijs stellen 
door hen uit te nodigen het werk een keer van dichtbij mee te maken. Verder proberen we de 
donateurs op de hoogte te houden met een periodieke nieuwsbrief, naast de reeds bestaande 
Facebook-pagina. 
 
Kennisdeling: 
Ook heeft de stichting als oogmerk meer te doen aan kennisdeling met reguliere organisaties. Het is 
belangrijk in de maatschappij goed samen te werken met een netwerk van hulpinstellingen. We 
kunnen een aanvulling voor elkaar vormen. Gelukkig gebeurt dat nu al veelvuldig doordat wij 
doorverwijzen naar specialistische hulp, maar het is belangrijk die contacten aan te houden en kennis 
met elkaar te delen. Vrijwilligersorganisatie Venzo ondersteunt de stichting ook heel goed hierin. 
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4. Financiën 
 

De penningmeester voert de administratie onder verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur. De 
inkomsten van de stichting bestaan volledig uit giften.  
 
Medewerkers en bestuur van de stichting zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen bezoldiging. In 
voorkomende gevallen wordt een onkostenvergoeding uitbetaald. 
 


