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Woord vooraf

De ervaring heeft inmiddels geleerd, dat er één gegeven is waar bijna iedere 
lezer van dit jaarverslag van een Voedselbank onmiddellijk naar grijpt: het 
aantal klanten. Dat geef ik u dus maar direct aan het begin van dit verslag. 
We begonnen het jaar met 210 klanten en eindigden met 225 klanten, die 
tezamen voedselpakketten kregen voor 553 personen, waaronder 224 kinderen 
jonger dan 18 jaar.
Is dat een grote of een kleine groei van het klantenbestand? Wij vinden dat 
als Voedselbank Haarlem zelf een tamelijk grote groei, omdat we weten wat de 
werkelijkheid achter die getallen is. We zijn strikter geworden met het 
toepassen van de normen en het toetsen van de financiële situatie van 
mensen. Dat had eigenlijk moeten leiden tot een lager aantal klanten, maar 
dat heeft het dus niet gedaan. Daarom zeggen we zelf bij deze jaarcijfers: er 
is sprake geweest van een gestage groei van het aantal klanten, die 
weerspiegelt dat allengs meer mensen financieel in de knel raken. We zien ook 
een nieuw soort klanten binnenkomen, bijvoorbeeld ZZP-ers die het door een 
tekort aan opdrachten niet meer redden, of mensen met een baan die toch 
klem raken tussen hoge kosten en schulden en een inkomen dat daarvoor niet 
toereikend is. Met onze doelgroep is het dus het afgelopen jaar niet zo best 
gegaan. 
Des te meer zijn we verheugd dat het met onze Voedselbank als organisatie 
het afgelopen jaar wel goed is gegaan. We hebben veel steun gekregen van 
alle kanten, in natura en in geld, zodat we konden doen wat we wilden doen: 
onze klanten een pakket bieden waaraan je echt wat hebt. We leven zelf sober 
(u wilt niet weten hoe oud ons vrachtwagentje inmiddels al is!) en we zijn 
financieel gezond. We kunnen dus als organisatie bij het uitgaan van het jaar 
2011 wel een stootje hebben. Dat stootje verwachten we ook gezien de 
stijgende aantallen klanten. We zien die groei namelijk nog wel even 
doorgaan. We kunnen natuurlijk geen eindeloze groei van het aantal klanten 
aan, maar een tandje bijplaatsen moet lukken, denken we. We zijn daar klaar 
voor. Maar dan kijken we natuurlijk al vooruit naar 2012. 
Bij de terugblik op 2011 overheerst echter bij ons vooral één gevoel, namelijk 
het gevoel van dankbaarheid tegenover al die bedrijven, organisaties en 
mensen die ons krachtig gesteund hebben, zodat wij ook zelf effectieve steun 
hebben kunnen bieden aan een grote groep mensen in en om Haarlem die dat 
voor kortere of langere tijd nodig hadden. Wij zijn vast van plan daarmee door 
te gaan! U ook?

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Voedselbank Haarlem e.o.,
Bernard Luttikhuis, voorzitter
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Doelstelling

De Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken is een vrijwilligersorganisatie 
zonder winstoogmerk met de volgende doelstellingen:

• Het bieden van een handreiking aan mensen die in armoede leven
• Het tegengaan van verspilling van goede voedingsmiddelen
• Het signaleren – naar maatschappij en politiek – van het bestaan van armoede

De Voedselbank tracht deze doelstellingen te bereiken door voor consumptie 
geschikte voedseloverschotten en andere levensmiddelen van het bedrijfsleven 
in te zamelen en kostenloos ter beschikking te stellen aan hulpbehoevende 
minima.
Daarbij kunnen aan het licht komende misstanden onder de aandacht worden 
gebracht van de lokale en landelijke politiek. Substantiële verbetering van de 
armoedesituatie zou immers zeer gewenst zijn.
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Klanten

Normering

Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen dient men te voldoen aan 
landelijk door de Voedselbank Nederland vastgestelde normen. 
De Voedselbank verstaat onder besteedbaar inkomen het bedrag dat men 
maandelijks overhoudt na aftrek van vaste lasten, zoals huur, elektra, gas, 
water, zorgverzekering, overige verzekeringen en schulden. Ook kosten van 
internet/telefoon worden sinds kort als vaste lasten beschouwd; hiervoor 
wordt een bedrag van € 40,00 (per maand) berekend.
De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden buiten beschouwing 
gelaten maar dit heeft als keerzijde dat overige kosten, gemaakt ten behoeve 
van de kinderen, niet meegerekend mogen worden als lasten.

De normering is sinds de lichte verhoging in november 2008 de volgende:
• voor een 1-persoonshuishouden: € 175,00
• voor meerpersoons-huishoudens € 175,00 plus voor iedere volwassene € 60,00, 

voor ieder kind t/m 12 jaar € 25,00 en voor een kind ouder dan 12 jaar € 50 erbij.

Op basis van deze berekening komt het erop neer dat een gezin, bestaande uit 
2 volwassenen en 2 kinderen onder de 12 jaar, moet zien rond te komen van 
maximaal € 9,50 per dag (voor voedsel, kleding, schoolboeken, huishouden 
e.d.).
Deze normering wordt landelijk door alle Voedselbanken gehanteerd.

Intake

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunnen mensen zich 
wenden tot Kontext, een instantie voor maatschappelijk werk waarmee een 
intensieve samenwerkingsrelatie wordt onderhouden, hetgeen de 
slagvaardigheid in de hulpverlening aan de klanten ten goede komt. 
Bij Kontext vindt het eerste intake-gesprek plaats. Dat biedt het voordeel dat 
klanten in dit eerste contact bij Kontext ook op de weg geholpen kunnen 
worden naar andere vormen van hulpverlening waaronder zo nodig ook 
schuldsanering. Dat wordt als nuttig ervaren. Van de intakers wordt gevraagd 
om bij hun toelichting op de intake ook een plan van aanpak aan te geven. Zo 
proberen we de verstrekking van een voedselpakket gelijk op te laten lopen 
met een effectief traject van de hulpverlening.
Bij deze eerste intake moeten bankafschriften van de laatste drie maanden 
worden overlegd om aan te tonen wat de vaste lasten zijn. Deze gegevens zijn 
nodig om te bezien of iemand daadwerkelijk voor een voedselpakket in 
aanmerking komt.
De klantenadministratie vindt vanaf het eerste moment, dus al vanaf deze 
eerste intake, plaats met behulp van een digitaal klantvolgsysteem, waardoor 
steeds op basis van de meest actuele en volledige gegevens kan worden 
vastgesteld of iemand (nog) in aanmerking komt voor een voedselpakket. 
Regel is daarbij dat de situatie van iedere klant tenminste eenmaal in de zes 
maanden opnieuw wordt bezien door onze medewerkers van de 
klantenadministratie.
Voor de eerste intake kunnen mensen terecht op de hoofdvestiging van 
Kontext Oostvest 60, 2011 AK Haarlem alsmede op de andere vestigingen. 
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Daarnaast bestaat er voor mensen in Schalkwijk ook de mogelijkheid deze 
intake te laten verrichten bij Het Open Huis, Prof. Boumanstraat 1a, 2035 AS 
Haarlem. Tenslotte is er voor de hulpverlening aan asielzoekers een speciale 
afspraak gemaakt met Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22.
Bij een positief besluit op de aanvraag van een pakket kan de klant met 
onmiddellijke ingang wekelijks een levensmiddelenpakket ophalen bij een van 
de uitdeelpunten bij hem of haar in de buurt in Haarlem. In 
uitzonderingssituaties – indien men bijvoorbeeld ziek is of slecht ter been – 
kan het pakket ook worden thuisbezorgd. Bij een afwijzende beslissing kan 
men desgewenst in beroep gaan bij het bestuur van de Voedselbank.

Groei en verloop van het klantenbestand

De Voedselbank Haarlem had per 31-12-2011 in totaal 225 klanten. Per 
01-01-2010 waren dat er nog 210. Van de uitgegeven pakketten werd gebruik 
gemaakt door 553 personen, waarvan 224 kinderen jonger dan 18 jaar (zie 
tabel). 
Binnen het klantenbestand vindt wel een toenemend verloop plaats; dit is 
enerzijds te verklaren door striktere interne controle en anderzijds door de 
recessie, waardoor mensen vaker (kortstondige) hulp nodig blijken te hebben. 
De belangrijkste reden van stopzetting van een pakket was in 2011 dat de 
klant weer boven de norm die de Voedselbanken hanteren kwam te zitten. Dat 
is natuurlijk een goede zaak, allereerst voor de mensen die het betreft, maar 
ook voor ons als Voedselbank, want dat betekent dat wij bij een gelijkblijvend 
klantenbestand of een eventuele lichte groei daarvan wel veel meer mensen 
kunnen helpen. Ook op individueel niveau geldt dus: de Voedselbank Haarlem 
blijft er steeds aan werken zichzelf overbodig te maken!

Praktijk

Binnen de Voedselbank zijn er twee vrijwilligers die al het administratieve en 
(her)intake-werk samen doen: de klantenadministrateur en het bestuurslid 
klanten.  
Klanten die niet gekomen zijn om hun pakket op te halen worden door Patrice 
gebeld; nieuwe aanvragen en herindicaties moeten worden verwerkt. Doordat 
de klantenadministratie nu in eigen handen is hebben wij een kortere lijn naar 
de klant gecreëerd. Eén en ander functioneert uitstekend; het is zeer plezierig 
alles in één hand te weten, waardoor er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Redenen dat hulp gevraagd wordt

De voornaamste reden dat voor hulp bij de Voedselbank wordt aangeklopt is 
dat men (vaak diep) in de schulden zit. Veel klanten zit in een 
schuldsaneringtraject, waarbij met behulp van een bewindvoerder getracht 
wordt gedurende een periode van 3 jaar uit de schuldenproblematiek te 
komen. De mensen houden dan in de tussenliggende periode te weinig geld 
over om van te kunnen leven. Meestal kunnen zij echter na aanmelding voor 
schuldsanering niet direct in het schuldsaneringtraject worden opgenomen en 
soms wordt de schuld door de hulpverlener te laag geacht om in aanmerking 
te komen voor schuldsanering, hetgeen ook weer problemen met zich mee 
brengt. 
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Ook moeten mensen vaak een tijd wachten voordat zij daadwerkelijk een 
bijstandsuitkering krijgen en kunnen in deze overbruggingsperiode niet rond 
komen; ook weer een reden om bij de Voedselbank aan te kloppen.
Veel klanten die een beroep doen op hulp van de Voedselbank hebben 
overigens een bijstandsuitkering, of zitten in budgetbeheer omdat zij in de 
schulden zitten door langdurig laag inkomen. Van de 225 klanten hebben 223 
klanten schulden: 83 van hen hebben een schuld van € 10.000 of hoger.

Niet langer dan drie jaar hulp van de Voedselbank

Door de Voedselbank Haarlem is, conform de landelijke richtlijn, besloten dat 
voedselhulp aan onze klanten na 3 jaar moet stoppen. Enige maanden voordat 
de klant aan de 3-jaarstermijn zit, worden zij uitgenodigd voor een gesprek. 
In dit gesprek wordt onder meer gevraagd wat de mensen gedurende de tijd 
ondernomen hebben om weer op eigen benen te komen staan. Diegenen die 
daarop ingaan kunnen na dit gesprek veelal als overgangsmaatregel nog 
maximaal twee maanden hulp krijgen van de Voedselbank. 

In 2011 zijn 28 klanten uitgenodigd voor een zgn. 3-jaars gesprek; 21 klanten hebben 
hiervan gebruik gemaakt en hebben daarom 2 maanden verlenging gekregen van 
verstrekking van hun pakket.
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Werving levensmiddelen

Als Voedselbank leveren wij voor consumptie geschikte producten aan onze 
klanten, die ten gevolge van een nog korte houdbaarheidsduur of verkeerde 
etikettering, niet meer via de gangbare kanalen verkocht kunnen worden. 
Daarmee wordt verspilling voorkomen en worden vernietigingskosten 
bespaard. Op deze manier wordt recht gedaan aan de zorg en het werk 
waarmee de levensmiddelen zijn geproduceerd. Er worden in beginsel geen 
producten gekocht, tenzij van donaties die daarvoor bestemd zijn.

Werving bij bedrijven die levensmiddelen produceren

Voor, tijdens en na de voedselproductie kunnen overschotten ontstaan. Het is 
zaak dat voor consumptie geschikte overschotten niet in de vuilniscontainer 
komen maar bij de Voedselbank kunnen worden aangeboden.Voedselbank
Het geringe aantal Haarlemse bedrijven dat levensmiddelen produceert, weet 
de weg voor hun overschotten goed te vinden naar onze Voedselbank. Indien 
zij iets beschikbaar hebben wordt er meestal direct contact opgenomen met 
onze bedrijfsleiding, die zo snel mogelijk zorgt dat het aanbod kan worden 
opgehaald.
Gelukkig heeft de Voedselbank enkele zeer grote leveranciers gevonden, die 
zorg dragen voor een groot deel van de levensmiddelen: Albert Heijn levert 
vers vlees, kip en ook taarten. Bij groentesnijder Hessing mogen wij wekelijks 
een vrachtwagen vol groenten ophalen en bakker Ted en bakkerij het Stoepje 
zorgen voor het brood.  

Werving bij de detailhandel

In de hele distributieketen van producent naar consument ontstaan 
overschotten van onverkochte voorraden. Haarlemse winkeliers nemen contact 
met ons op wanneer zij levensmiddelen over hebben. Het blijft zaak daar 
steeds snel op in te springen. Een voorbeeld hiervan is Jamin die na Pasen drie 
kratten Paas-restanten voor de Voedselbank had.

Donatie van levensmiddelen door particulieren en anderen

Ook zijn er tal van particulieren die, sommigen zelfs wekelijks, levensmiddelen 
aan de Voedselbank geven, die zij niet zelf gebruiken. Daarnaast ontvangen 
we voedsel van particulieren die spontaan een inzamelingsactie onder vrienden 
en kennissen hebben georganiseerd. Een week voor Kerstmis hebben we via 
een persbericht om Kerstpakketten gevraagd. In reactie daarop ontvingen we 
ongeveer 65 pakketten. Daarnaast mochten we van het Kennemer Ziekenhuis 
90 kerstpakketten ontvangen, een aantal waar èn de Voedselbank èn onze 
klanten erg blij mee waren. Sanoma leverde ons 250 tijdschriften rond de 
feestdagen, zo hadden onze klanten ook nog iets leuks om te lezen. Door een 
gelukkig toeval kregen wij ook nog eens 200 kerstbomen aangeboden, die 
konden onze klanten gratis ophalen, dus het werd echt Kerstmis! 
Aan het einde van het jaar ontvingen wij van het Haarlems Huisartsen Cabaret 
een CD met daarop een cantate, geïnspireerd op Johann S. Bach en 
opgedragen aan de Voedselbank. Een onverwachte en verrassende blijk van 
waardering. We hebben het lied op de nieuwjaarsreceptie (in 2012) voor de 
vrijwilligers gedraaid en bovendien naar alle vrijwilligers opgestuurd.
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Supermarktacties

Iedere twee weken wordt op 
zaterdag een supermarktactie 
gehouden; dat kan omdat een 
groot aantal supermarkten 
bereid zijn gevonden hier hun 
medewerking aan te verlenen. 
Iedere supermarkt is 2x per 
jaar aan de beurt. 
Bij de ingang van de 
supermarkt reiken onze 
vrijwilligers een flyer uit met 
het verzoek om naast hun eigen 
boodschappen ook iets 
houdbaars te kopen voor de 
klanten van de Voedselbank. De 
meeste klanten van de 

supermarkten willen graag een bijdrage leveren aan hun medemens die het 
minder goed heeft. Vanuit de Voedselbank is een vast team van ongeveer 25 
personen bereid op zaterdag  zijn/haar bijdrage aan deze supermarktacties te 
leveren. Naast deze vaste vrijwilligers van de Voedselbank heeft de Rotary 
eind mei samen met ons een Boter-kaas-en-eieren inzamelactie bij een grote 
supermarkt in Heemstede gehouden. L’Oreal heeft op 1 juli op L’Oreal Citizens 
Day met vier teams van vijf medewerkers bij diverse supermarkten een flinke 
hoeveelheid levensmiddelen opgehaald. De plezierige samenwerking met het 
supermarktpersoneel en het gulgevend winkelend publiek waren mede 
bepalend voor het succes van deze acties. 
In 2011 zijn er zo in totaal 19 acties geweest met een opbrengst van 1020 (!) 
volle kratten.

Acties van scholieren

Scholen willen steeds meer hun 
leerlingen betrekken bij 
maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
Daarbij wordt de Voedselbank 
vaak gezocht als een van de 
goede doelen waarvoor men 
iets wil doen. Soms in het 
kader van een 
maatschappelijke stage, of in 
het kader van maatschappelijk 
ondernemen en vaak gewoon 
om scholieren en studenten 
bewust te maken van de 
verschillen in de maatschappij 
voor wat betreft rijkdom en armoe, goed bedeelden en minder bedeelden.
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De volgende acties zijn in 2011 op en door scholen gevoerd.
60 leerlingen van het Hageveld College in Heemstede hebben met het Grote 
Ruilspel hun paperclips omgezet in 25 kratten voedsel. Wie doet hen dat na?!
Basisschoolleerlingen van De Schelp hielden een voedselinzameling, wat 
resulteerde in vele kisten met prima voedsel.
De leerkrachten, ouders en leerlingen van de Willem van Oranjeschool hebben 
op initiatief van de 10-jarige Sybren Hoornlink winkelwagens vol (geleend van 
de Vomar) opgehaald. Een geweldig idee!
Door het Eerste Christelijk Lyceum werd een enorm kunstwerk gemaakt, 
‘Construction’. Dit bestond uit ongeveer 1000 zelf ingezamelde blikken 
groenten, zakjes snoep, pakken rijst en nog veel meer ander voedsel
De leerlingen van het Lusac College kwam voor een rondleiding en bracht 
rugzakken vol voedsel mee.

Acties van kerken en kerkelijke instellingen

Veel kerken en kerkelijke instellingen leverden ook in 2011 weer aanzienlijke 
financiële bijdragen aan de Voedselbank, waardoor zij een belangrijke 
steunpilaar onder het werk va de Voedselbank waren. In veel kerken werd er 
eenmaal of zelfs meermalen voor de Voedselbank gecollecteerd. Daarnaast 
waren er ook dit jaar weer kerken die levensmiddelen inzamelden; 
voorbeelden daarvan zijn de katholieke parochies in Overveen en Bloemendaal 
en de protestants-christelijke kerken en gemeenten in Haarlem.

Acties van individuele ondernemers en organisaties

We doen hier slechts een greep uit de veelheid van acties en creatieve ideeën 
tot ondersteuning van de Voedselbank, die in tal van ondernemingen en 
organisaties werden uitgevoerd. Onze dank aan hen is groot, ook aan degenen 
die hier niet genoemd worden.
Makelaar Puur heeft vlak voor Sinterklaas een speelgoedinzameling gehouden 
voor de kinderen van onze klanten. Hoewel we in eerste instantie alleen voor 
voedsel gaan maken we soms een uitzondering. We kregen zoveel speelgoed 
binnen dat we ook nog een deel aan een kindertehuis in Oost-Europa konden 
schenken.
Direct Force is een marketingbedrijf dat zich bezig houdt met verkoop van 
kranten en het zoeken van donateurs voor goede doelen. Rond kerst hebben 
medewerkers van dat bedrijf in shirtjes van de Voedselbank huis aan huis 
voedsel opgehaald. Dat resulteerde in ongeveer 20 kratten voedsel.
Medewerkers van de Gemeente Haarlem en personeel van de Rabobank 
hielden voedsel inzamelingen.
De oliebollenkraam bij Ikea belde de Voedselbank Haarlemmermeer. En omdat 
wij zo goed met hen samen werken kregen ook onze klanten een lekkere 
oliebol. 
De Private Label Manufacturies Association die een beurs hield in de Rai, 
schonk de gezamenlijke Voedselbanken de restanten van die beurs: 17.000 
kilogram eten! Dit werd verdeeld over heel Noord-Holland; ook Haarlem kreeg 
daar zijn deel van.
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PR en Communicatie

In september 2011 verliet 
bestuurslid Eddy Gans het 
bestuur om zich regionaal in te 
gaan zetten. Hij had tot dan de 
werving van levensmiddelen in 
zijn portefeuille. Bij zijn 
weggaan heeft het bestuur 
gemeend de portefeuille aan te 
moeten passen. Die heet nu PR 
en Communicatie en heeft 
werving van levensmiddelen 
daar ook in zitten. Als overgang 
is in dit jaarverslag gekozen om 
een aparte hoofdstuk aan PR en 
Communicatie te wijden.

Externe relaties

Op lokaal niveau zijn de belangrijkste samenwerkingspartners de plaatselijke 
hulpverleningsinstanties. Met hen wordt samengewerkt vanuit het besef dat 
goede hulp voor klanten bijna altijd vraagt  én om directe hulp in praktische 
zin, dat doet de Voedselbank én om structurele hulp ter verbetering van  de 
situatie van de klant, bijvoorbeeld door schuldsanering. Deze samenwerking is 
ingebed in een goede samenwerking met de gemeente Haarlem, met name 
met Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De gemeente Haarlem levert de Voedselbank specifieke ondersteuning door de 
huisvesting van de Voedselbank faciliteren in de oude Fietsznfabriek. Tevens 
geeft de gemeente in het kader van het minimabeleid informatiemateriaal voor 
de doelgroep.
De Voedselbank van haar kant geeft zo nodig signalen door van bijzondere 
trends en omstandigheden waarbij de gemeente gevraagd wordt hier rekening 
mee te houden in haar beleid. Rondom Sinterklaas zijn we naar de opening 
van het nieuwe virtuele loket van de gemeente geweest. Daarop staat ook een 
verwijzing naar de Voedselbank.

Stageplaatsen

Regelmatig wordt de Voedselbank gevraagd om maatschappelijk stageplaatsen 
te creëren voor jongeren. We proberen zoveel mogelijk aan deze vraag 
tegemoet te komen. Er is echter een grens aan wat wij op dit punt aankunnen. 
Uiteindelijk moet het een win-win situatie zijn voor beiden.
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Rondleidingen

Steeds vaker wordt de Voedselbank 
gevraagd groepen in onze 
huisvesting rond te leiden. Mensen 
zijn dan vaak verbaasd over de 
hoeveelheid voedsel die wij 
wekelijks op voorraad hebben en de 
grote logistieke bewegingen die er 
voor zorgen dat onze ca. 250 
klanten ieder week hun pakket 
krijgen.

Beursvloer

Ok op de Beursvloer heeft de Voedselbank rondgekeken en enkele 
maatschappelijke overeenkomsten afgesloten. Het is beurs waar verenigingen, 
stichtingen en clubs kunnen onderhandelen met ondernemingen om een 
maatschappelijk doel of een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Website en Sociale Media

De Voedselbank heeft een eigen website, www.voedselbankhaarlem.nl, die 
door een vrijwilliger beheerd wordt. We zien dat deze site veel bezocht en 
goed gelezen wordt. 
Via de Beursvloer kwamen wij in contact met Adrieke de Kraker. Zij bood aan 
het bestuur en enkele vrijwilligers bij te scholen in het gebruik van de sociale 
media zoals Facebook, Twitter, Linked-in enzovoort. Op 24 november, ging 
voor sommigen een wereld open en we zijn dan ook van plan meer met dit 
onderwerp te gaan doen in 2012. Ondertussen heeft een van de vrijwilligers 
van het bestuur het verzoek gekregen, alvast een Facebook account op proef 
te starten.
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Financiën

In deze tijd van een stagnerende economie, 
oplopende werkloosheid en minder financiële 
armslag voor velen van ons, heeft de 
Voedselbank Haarlem van particulieren, 
bedrijven en kerkgenootschappen in 2011 
ruim € 55.000 aan giften en donaties 
ontvangen. Dit was voldoende om de 
exploitatiekosten van € 48.000 te dekken.
In 2011 is, zoals in het jaarverslag van 2010 
werd aangekondigd, een nieuwe koel/vriescel 
geïnstalleerd, die kon worden gefinancierd uit 
de opgebouwde reserves van voorgaande jaren.
Inmiddels is ultimo 2011 ook een ruime reserve opgebouw voor de 
toekomstige vervanging van de twee vrachtauto’s. Tevens kan deze reserve 
worden gebruikt voor het geval de Voedselbank moet verhuizen, als de 
gemeente Haarlem voor ons huidige pand een andere bestemming heeft. 
Ook kan deze worden ingezet voor (tijdelijke) aankoop van voedsel, als de 
aanvoer van de bedrijven terugloopt of stagneert en wij de voedselpakketten 
toch nog behoorlijk gevuld willen laten zijn.
Evenals vorige jaren is ervoor gekozen onze financiële donateurs, groot en 
klein, die ons werk zo geweldig hebben gesteund, niet met name te vermelden 
in dit verslag. Wij achten de kans op onvolledigheid te groot en willen ook niet 
een ondergrens bepalen van vermeldenswaardigheid, want die is er niet. Alle 
donateurs – groot en klein – zijn vanzelfsprekend van harte welkom.Wij hopen 
zeer dat ieder dit standpunt zal kunnen en willen respecteren. Wij danken 
allen voor de waardering en financiële steun om ons werk te kunnen 
voortzetten!

De jaarrekening 2011 is ook deze keer weer kosteloos (!) door een accountant 
gecontroleerd, waarbij hij heeft aangegeven, dat de administratie en de 
jaarrekening een getrouw beeld geven van de financiële gang van zaken.
Diegenen die belangstelling hebben voor het volledige financiële jaarverslag, 
kunnen een exemplaar daarvan aanvragen bij het bestuur. 
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Organisatie

Structuur en bedrijfsorganisatie

De eindverantwoordelijkheid en de algehele leiding van de Stichting 
Voedselbank Haarlem en Omstreken ligt bij het bestuur. Daarnaast is er een 
Raad van Advies. Deze raad vervult vooral een klankbordfunctie. De 
Voedselbank heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle werkzaamheden 
worden dus verricht door vrijwilligers. Eind 2011 waren dat er 97.

Productie

De leiding over de productie ligt bij de bedrijfsleider, Anga Veldhuizen. Zij 
wordt geassisteerd door drie assistent bedrijfsleiders: Gezien Wenneker, 
Laurens van Lieshout en Gerald Pitscheider. Onder productie verstaan we alle 
activiteiten die ertoe leiden dat er iedere dinsdag pakketten met 
levensmiddelen naar de uitdeelpunten kunnen worden getransporteerd.
Dit houdt in dat er levensmiddelen moeten worden opgehaald. Dit vereist een 
goede logistiek. Vervolgens worden deze gesorteerd en soms opnieuw ingepakt 
(bijvoorbeeld in kleinere porties). De goederen worden opgeslagen. Verse 
producten worden gekoeld en zoveel mogelijk direct doorgeleverd.
Uit de voorraad en de beschikbare verse producten worden de 
voedselpakketten samengesteld. Deze zijn toegesneden op de grootte van het 
huishoudens van de klanten: grote huishoudens ontvangen een uitgebreider 
pakket, kleinere huishoudens een kleiner pakket. Deze pakketten worden 
vervolgens getransporteerd naar de uitdeelpunten in de gemeenten Haarlem 
en Zandvoort.

Uitdeelpunten

In 2011 beschikte de Voedselbank over 8 uitdeelpunten. Wekelijks worden 
vanuit de uitdeelpunten in Haarlem en het uitdeelpunt in Zandvoort 
voedselpakketten verstrekt. Elk uitdeelpunt heeft een team van circa vier 
vrijwilligers onder leiding van een teamleider. Deze laatste draagt zorg voor de 
taakverdeling, de inzet van de vrijwilligers en het contact met de bedrijfsleider 
en de klantenadministratie.Het  uitdeelpunt heeft ook een sociale functie. Er 
wordt koffie en thee geschonken en men heeft de mogelijkheid eens even 
rustig met elkaar bij te praten.
De verdeling van voedselpakketten per uitdeelpunt was in 2011:
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Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn degenen, op 
wie de Voedselbank bouwt. 
Zonder hen zou de Voedselbank 
niet kunnen bestaan; zij zijn 
het ‘menselijk kapitaal’. 
Opvallend is dat veel 
vrijwilligers jarenlang trouw 
werkzaamheden voor ons 
verrichten, terwijl daar in elk 
geval geen financiële beloning 
tegenover staat. De werksfeer 
is dan ook prima. Natuurlijk 
was er wat verloop. Soms 
vonden mensen een betaalde 
baan. Werkgevers waarderen 

het als iemand zonder betaald werk er blijk van geeft zich elders actief in te 
willen zetten.

Arbo-beleid

De Voedselbank is ten aanzien van arbeidsomstandigheden vrijgesteld van het 
maken van een risico-inventarisatie en evaluatie. Desniettemin wordt er wel 
een Arbo-beleid gevoerd. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld geïnstrueerd, voor 
zover van toepassing, in ‘gezond tillen’. Zoveel mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van hulpmiddelen (heftruck, rolcontainers) om fysieke arbeid zo licht 
mogelijk te houden. Natuurlijk wordt met de vrijwilliger besproken welke 
werkzaamheden goed bij hem of haar passen.
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Vindplaatsen van vrijwilligers

Als zich een vacature voordoet 
wordt die aangemeld bij de 
Vrijwilligerscentrale, en op 
onze website. De 
Vrijwilligerscentrale is een 
gemeenschappelijk loket van 
diverse maatschappelijke 
organisaties die alle met 
vrijwilligers werken. Veel 
mensen werden op die manier 
geworven. Anderen kwamen via 
onze website binnen, via 
kerkelijke organisaties of via 
kennissen die al bij de 
Voedselbank werkzaam zijn. 
Voor het overige heeft men ons 
weten te vinden door mond-tot-mond reclame, via de supermarktacties of via 
een reintegratietraject. 

Stages

Er zijn dit jaar een groot aantal stages bij de Voedselbank gelopen: 
Maatschappelijke stages, taalstages, studiepuntenstages en 
reïntegratiestages. Ook is er incidenteel  en na overleg met de vrijwilligers 
ruimte voor de plaatsing van taakgestraften.

Vrijwilligersovereenkomst en verzekering

Met iedere vrijwilliger wordt een contract gesloten, waarin onder meer de 
taken en werkzaamheden worden vermeld en de hoeveelheid uren, die de 
vrijwilliger wil besteden. Tevens is voor hen een collectieve ongevallen- en 
aansprakelijkheids-verzekering afgesloten.

Portefeuille vrijwilligers

De belangrijkste taak binnen deze portefeuille is ervoor te zorgen dat 
vrijwilligers het naar hun zin hebben. Dat kun je bereiken door simpele 
dingen: een verjaardagskaartje, een attentie bij een bijzonder jubileum en 
dergelijke. Soms moeten er ook fricties worden opgelost.
Vertrek van vrijwilligers heeft tot gevolg dat het vrijwilligersbestand geregeld 
uitbreiding behoeft. 
Op de centrale vestiging aan de Oostvest hebben vrijwilligers veel onderling 
contact. Op de uitdeelpunten is dat minder vanzelfsprekend. Daarom worden 
die uitdeelpunten regelmatig bezocht. Tevens vinden er werkbesprekingen 
plaats tussen de coördinatoren. Het is de bedoeling om ook de andere 
vrijwilligers op de uitdeelpunten bij deze werkbesprekingen te betrekken en 
om dit overleg ook een sociale functie te geven.
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Bestuur en bedrijfsleiding

Bestuur

Voorzitter: 
Bernard Luttikhuis
 

Secrearis:
Kick Vergers

Penningmeester:     
Hans Redeker 

Klantenbeheer: 
Mariska Beerens

PR en Communicatie:
Maria Buijen

Vrijwilligerszaken: 
Loek van Bennekom

Bedrijfsleiding

Bedrijfsleider:    Anga Veldhuizen

Assistent-bedrijfsleiders: Laurens van Lieshout
     Gerald Pittschneider
     Gezien Wenneker
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Raad van advies

R.K.Dekenaat Haarlem-Beverwijk en de Vincentiusvereniging
Dhr. Drs. U.J.M. Overmars

Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem
Dhr. R.J. Kramer

Leger des Heils
Dhr. D. van den Hoek

Vrijwilligerscentrale
Mw. D. Harkes

Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad
Mw. A. van Keulen

Dhr. B.van den Berg (Postma Vleeswaren)

Dhr. F.W. Mulder (Rabobank Haarlem en Omstreken)

Dhr. Mr. P.J.H.M. Prevoo (Notaris)
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