
 

 
 

 

 

 

Beleidsplan 

 

Stichting De Haagse Soepbus 

2022– 2024 



 

 
 
 

 
 
Beleidsplan 2 26 januari 2022 

Inleiding 
 

De stichting De Haagse Soepbus (Soepbus), is opgericht in 2021 en start haar activiteiten per 1 april 

2022.  

 
De Stichting heeft ten doel de exploitatie van de soepbus die dagelijks eten en drinken uitdeelt aan 

mensen die vanwege (financieel) onvermogen geen gebruik kunnen maken van reguliere 
voedselverwerving en waarbij de mogelijkheid bestaat om deze mensen indien gewenst door te 

verwijzen naar de reguliere hulpverlening. 

 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal vijf  bestuursleden. 

De bestuurder van de Kessler Stichting is bevoegd één medewerker in het bestuur te 
benoemen.  Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. 

 

Visie 
 

De Stichting Haagse Soepbus is er voor alle mensen die aanwezig zijn  op het grondgebied van de 
gemeente Den Haag en omstreken en vanuit (financieel)onvermogen geen toegang hebben tot 

reguliere voedselverstrekking. De inzet van de Stichting is om samen te werken met allerlei andere 
organisaties en op deze wijze te kunnen komen, indien gewenst, tot een goede doorverwijzing naar 

reguliere hulpverleners zodat mensen die gebruik maken van de Soepbus dit niet permanent hoeven 

te blijven doen maar te recht komen in een situatie die hun levensomstandigheden verbeteren en ze 
toegang geeft tot een reguliere voedselverstrekking. 

 
Activiteiten  

 

De soepbus biedt dagelijks op de standplaats “Centraal Station” voedingsmiddelen, te weten soep, 
brood, fruit, koffie en thee. Zo mogelijk worden tevens kleine kledingstukken zoals handschoenen , 

dassen en mutsen verstrekt.  
 

De Soepbus werkt uitsluitend met vrijwilligers  
 

Om een goede doorverwijzing te bereiken zal Soepbus contact legen met allerlei hulpverlenende 

instanties en vragen om te participeren zodat er gerichte vervolg hulpverlening komt voor gebruikers 
van de Soepbus. 

 
De Soepbus zal voor het verwerven van voedsel zoveel als mogelijk gebruik maken van 

voedingsmiddelen die gedoneerd zijn of gemaakt worden door organisaties die een ideële doelstelling 

hebben. Op deze wijze wil de Soepbus meewerken aan het tegengaan van voedselverspilling en 
ondersteuning vragen aan productiebedrijven die vrijwilligers of  mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt laten participeren in het bereiden en de distributie van voedsel. 
 

Inkomsten 

 
De inkomsten bestaan uit subsidies, donaties,   erfenissen/legaten en opbrengsten van het vermogen 

 
Uitgaven 

 
Soepbus heeft naast de kosten instandhouding en gebruik transportmiddel (soepbus), kosten voor het 

inkopen voeding, reiskostenvergoeding vrijwilligers.  
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Beleggingen 

 

Soepbus houdt het vermogen liquide. Eventuele gelden worden niet belegd in effecten.  
 

ANBI 
 

De Soepbus heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de ANBI-status. De Soepbus voldoet 
aan de eisen die daaraan gesteld zijn. 
 

Overleg en structuur 
 

Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. 
De financiële administratie wordt door de Kessler Stichting  uitgevoerd waarvoor een vergoeding 

wordt gerekend. Er wordt een jaarrekening gemaakt, vastgesteld door een accountant. De stukken 

worden op de website van de Soepbus geplaatst. 
 

Werving donateurs 
 

Er wordt een vast donateurenbestand gevormd. Het voornemen is om donateurs van de Soepbus 
zoveel als mogelijk te binden en hen zo veel mogelijk te verleiden/overtuigen periodiek te schenken 

en/of de Soepbus op    te nemen in hun testament. Uitgangspunt is de kosten voor werving  etc. zo laag 

mogelijk te houden. 

 
Het bestuur 
 

F.A.D.M. Pas, voorzitter,  

B.L. Krapels, secretaris, 
M.A. Duivesteijn, penningmeester, 

J. A. Kwee, lid 
S. C. van Nispen tot Pannerden ‐ van de Pas, lid (benoemd door bestuur Kessler Stichting)  

 
Algemene gegevens 

 

De la Reyweg 530 
2571 GN Den Haag 

Telefoon: 070 - 8 500 512  
www.dehaagsesoepbus.nl 
 

Postbus 19069 

2500 CB Den Haag 

 
IBAN:  

RSIN nummer 863351451 
KvK nummer 84757140 

http://www.dehaagsesoepbus.nl/

