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Woord vooraf 

Het jaar 2015 was voor de Voedselbank Haarlem e.o. een goed jaar. Het aantal 
klanten daalde evenals vorig jaar licht, namelijk van 277 naar 263. Daarbij moet 
bedacht moet worden, dat die 263 klanten gelijk staan aan 638 personen, waaronder 
242 kinderen jonger dan 18 jaar. Deze daling is opmerkelijk, omdat de normen voor 
een voedselpakket in 2015 voor gezinnen versoepeld werden. Een gezin van twee 
volwassen en twee kinderen kreeg in 2014 hulp van de voedselbank bij een vrij 
besteedbaar inkomen van € 340. In 2015 is dat bedrag opgetrokken naar € 390.  De 
voedselbank is dus niet strenger geworden, integendeel zelfs, maar het economische 
klimaat lijkt afgelopen jaren duidelijk minder streng te zijn geworden. Meer mensen 
vinden weer een betaalde baan en dat merken wij (gelukkig!) in ons klantenbestand. 
Ook in een ander opzicht ging het goed met de Voedselbank Haarlem en overigens 
ook met alle andere voedselbanken in Nederland. Er was in Haarlem voldoende 
voedsel beschikbaar om de tassen van de klanten mee te vullen. Dat was in de in de 
voorbije jaren wel eens anders. Vaak stond toen in de krant: de voedselbanken komen 
voedsel tekort! Maar die tijd is dus voorbij. Dat komt vooral doordat de voedselbanken 
in Nederland samen hard gewerkt hebben aan de professionalisering van hun 
organisatie en met name ook aan de verbetering van de voedselveiligheid (denk aan 
koeling bij opslag en transport, etc). 
Die inspanning betaalt zich nu uit in een groeiende stroom van goede, verse en 
gezonde voedingsmiddelen, die niet misstaan in de bekende ‘schijf van vijf’. Steeds 
meer grote bedrijven die eerst aarzelden over samenwerking met de voedselbanken, 
maken die stap nu wél. Ze zien dat voedselbanken goed met hun voedsel omgaan, 
ook met de meer bederfelijke, gevoelige waren. Het resultaat van dit alles is landelijk 
gezien een circa 25% grotere aanvoer van verse waren en daarvan profiteren onze 
Haarlemse klanten ook! 
Niet alleen ons voedsel kunnen we gezond noemen, ook onze financiële situatie. 
Wederom konden we in 2015 rekenen op een royale ondersteuning van instellingen, 
kerken, bedrijven en particulieren. Zij schonken ons totaal € 58.000 waarmee wij 
onze rekeningen konden betalen. We teerden daarbij iets in op onze reserves, maar 
niet op een zorgelijke manier. 
Is er dan niets waarover de Voedselbank Haarlem zich zorgen moet maken? Ja, toch 
wel. De professionalisering van de organisatie heeft ook een keerzijde. Die vraagt 
namelijk ook meer van onze vrijwilligers, met name van degenen die het bedrijf 
leiden. In het laatste kwartaal van 2015 begon die situatie steeds meer te knellen en 
de vooruitzichten voor 2016 zijn op dit punt: dat gaat nog meer knellen. We komen 
echt een paar goede mensen met leidinggevende capaciteiten tekort.  
Samengevat: we zoeken voor 2016 niet zozeer naar het goede voedsel – dat komt nu 
in voldoende mate binnen – maar naar de goede mensen om dat voedsel ook bij de 
mensen thuis te krijgen. Als u ons daarbij wilt helpen: graag! 

Bernard Luttikhuis,  
voorzitter Voedselbank Haarlem e.o. 
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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 
kosteloos ter beschikking te stellen aan hulpbehoevende mensen met een minimum 
inkomen. 
Daarbij kunnen aan het licht komende misstanden onder de aandacht worden 
gebracht van de lokale en landelijke politiek. Substantiële verbetering van de 
armoedesituatie is immers zeer gewenst. 
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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, premie 
zorgverzekering, overige verzekeringen en schulden. Ook kosten van internet/telefoon 
worden als vaste lasten beschouwd; hiervoor wordt een bedrag van € 60,00 (per 
maand) berekend.  
De kinderbijslag wordt buiten beschouwing gelaten maar dit heeft als keerzijde dat 
overige kosten, gemaakt ten behoeve van de kinderen, niet meegerekend mogen 
worden als lasten. Ook de kosten van een auto worden niet als uitgave meegerekend. 
De uitzondering hier op is als de gemeente een deel van de kosten draagt of men een 
gehandicapten-parkeerkaart heeft. Wel wordt landelijk, sinds januari 2014, door alle 
Voedselbanken het kindgebonden budget als inkomsten gerekend.  

De normering is de volgende:  
• voor een 1-persoonshuishouden € 180,00  
• voor meerpersoons-huishoudens € 180,00 plus voor iedere volwassene € 70,00  
• voor ieder kind t/m 18 jaar ook € 70,00 
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De landelijke Voedselbanken hebben in 2015 besloten om de normering voor kinderen 
te verhogen van € 50 naar € 70 per kind. Die van de partner is verhoogd van € 60 
naar € 70. 
Op basis van deze berekening komt het erop neer dat een gezin, bestaande uit 2 
volwassenen en 2 kinderen onder de 18 jaar, moet zien rond te komen van maximaal 
€ 390 per maand (voor voedsel, kleding, schoolboeken, huishouden e.d.). Dit is een 
totale verhoging van € 50 vergeleken met voorgaande jaren. 

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. Er wordt naar 
gestreefd de verstrekking van een voedselpakket gelijk op te laten lopen met een 
effectief traject van de hulpverlening. Van de intakers wordt daarom gevraagd om bij 
hun toelichting op de intake ook een plan van aanpak aan te geven. Bij deze eerste 
intake moeten bankafschriften van de laatste drie maanden worden overlegd om aan 
te tonen wat de vaste lasten zijn. Deze gegevens worden gebruikt 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 financiële 
situatie van iedere klant tenminste eenmaal in de vier maanden opnieuw wordt bezien 
door onze medewerkers van de klantenadministratie. Hiermee wordt scherp in de 
gaten gehouden of klanten nog voor een pakket in aanmerking komen. Ook wordt 
daarbij gekeken of de klant voldoende hulp krijgt, indien nodig, bij het beheren of op 
orde brengen van zijn of haar financiën. De klantenadministratie controleert ook of 
klanten hun pakket daadwerkelijk op komen halen. Als klanten twee keer achtereen 
niet opdagen zonder afmelding wordt hun pakket stop gezet.  
Voor de eerste intake kunnen mensen terecht op de hoofdvestiging van Kontext 
Oostvest 60, 2011 AK Haarlem alsmede op de andere vestigingen. 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. 
Bij een positief besluit op de aanvraag van een pakket kan een klant met 
onmiddellijke ingang wekelijks een levensmiddelenpakket ophalen bij één van 
uitdeelpunten van de Voedselbank Haarlem. Bij een afwijzend besluit kan men 
desgewenst in beroep gaan bij het bestuur van de Voedselbank.  
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De Voedselbank Haarlem heeft tien uitdeelpunten in Haarlem, Zandvoort en 
Heemstede. Bij hoge uitzondering vindt ook bezorging bij de klant thuis plaats. 
Mariska Beerens is als bestuurslid klanten verantwoordelijk voor het beheer van het 
klantenbestand. Zij houdt samen met vier andere vrijwilligers de klantenadministratie 
bij. Ook is zij elke week aanwezig op een ander uitdeelpunt voor herintake gesprekken 
met bestaande klanten. Hierin verifieert zij of de desbetreffende klant nog in 
aanmerking komt voor een voedselpakket. 

Groei en verloop van het klantenbestand  

De Voedselbank Haarlem had op 31 december 2014 in totaal 277 gezinnen als klant. 
Dat is 62 gezinnen minder dan een jaar eerder. Op 31 december 2015 waren dat er 
263. We zien dus al twee jaar een lichte daling van het aantal klanten. Eind 2015 
werd van de uitgegeven pakketten gebruik gemaakt door 638 personen, waarvan 242 
kinderen jonger dan 18 jaar. 
In 2015 zijn er 123 nieuwe gezinnen bij de voedselbank gekomen en 259 gezinnen 
vertrokken. In 2014 waren die getallen respectievelijk 144 nieuwe gezinnen en 363 
vertrokken gezinnen. Er zijn dus aanzienlijk minder klanten vertrokken dan in 2014. 
Dit zal zeker te maken hebben met de hogere normering. Klanten mogen namelijk 
meer geld overhouden dan in 2014 om in aanmerking te komen voor de voedselbank. 
De belangrijkste reden van stopzetting van een pakket was in 2015 net als 
voorgaande jaren dat de klant weer boven de norm die de voedselbanken hanteren 
kwam te zitten. Ook zien wij dat de inkomsten van sommige klanten omhoog gaan. 
Dit is deels door arbeid en deels door toeslagen. We zien wel iets meer ‘oude’ klanten 
terugkomen. 
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 drie jaar uit 
de schulden te komen. Meestal kunnen zij echter na aanmelding voor schuldsanering 
niet direct in het schuldsaneringtraject worden opgenomen. Soms wordt de schuld 
door de hulpverlener ook te laag geacht om in aanmerking te komen voor 
schuldsanering, hetgeen ook weer problemen met zich mee brengt.  
Daarnaast kent de Voedselbank ook veel klanten die een bijstandsuitkering hebben en 
in de schulden geraakt zijn doordat zij al langdurig een (te) laag inkomen hebben of 
klanten die in budgetbeheer zitten omdat zij moeite hebben met het beheren van hun 
financiën.  
Een derde groep klanten betreft de mensen die tussen wal en schip vallen: zij moeten 
een tijd wachten voordat zij daadwerkelijk een bijstandsuitkering krijgen, maar 
hebben in de tussentijd geen geld om van te leven.  
Daarnaast is er ook een groep klanten die werken als ZZP-er of als werknemer met 
een 0-uren contract. In zekere zin zijn zij onze ‘beste klanten’: zij doen er dikwijls 
alles aan om zichzelf met werk een inkomen te verschaffen, maar kunnen toch niet 
rondkomen van het geld dat zij verdienen. 
Tenslotte kwam in het laatste kwartaal van 2015 ook de vraag op tafel: ondersteunt 
de voedselbank ook vluchtelingen? Het bestuur constateerde: de ondersteuning die zij 
van overheidswege ontvangen na toelating in Nederland ligt boven de normen die de 
voedselbank stelt. Hulp van de voedselbank is dan dus niet aan de orde. 
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PR en Communicatie 

Pr en Communicatie houdt zich bezig met alle nieuws, acties en veranderingen in en 
rond Voedselbank Haarlem en omstreken. Veel gebeurtenissen worden direct gemeld 
via de website: www.voedselbankhaarlem.nl 

Het jaar 2015 opende met misschien wel meteen het grootste wapenfeit: de uiterst 
eervolle verkiezing van Anga Veldhuizen tot ‘Haarlemmer van het Jaar’. In het 
Haarlems Dagblad van 9 januari 2015 stond daarover te lezen: 

HAARLEM - Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem is de Haarlemmer van het 
Jaar 2014. Zij kreeg 699 van de 2.221 stemmen waaruit blijkt dat Haarlemmers haar 
– van alle acht kandidaten – het meest op handen dragen. Zij is allereerste 
Haarlemmer van het Jaar, een verkiezing die is georganiseerd door Haarlems 
Dagblad. 

!               !  

Qua feest was dit nog niet alles: op 18 maart vierde de Voedselbank Haarlem e.o. zijn 
tienjarig bestaan. Er is intern gedubd of dit feit wel een feest waard was. ‘Zou het niet 
een feest zijn als de voedselbank niet meer nodig is?’ Maar al snel werd besloten dat 
in ieder geval de vele vrijwilligers een viering verdienden. Het bestuur organiseerde 
een receptie waarbij veel betrokkenen/vrijwilligers aanwezig waren, met als slagroom 
op de taart het bezoek van de burgemeesters van Haarlem, Zandvoort en 
Haarlemmerliede, alsmede de Haarlemse wethouder Sociale Zaken. Voor de muzikale 
omlijsting was de Teisterband gevraagd, die aan dit verzoek (met twee bestuursleden 
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van de voedselbank in zijn gelederen) met zichtbaar plezier voldeden. Voor de 
vrijwilligers werd daarna een heerlijke maaltijd opgediend, waarbij zij nu voor de 
verandering eens niet hoefden te helpen. Een geslaagde gebeurtenis waarvan in een 
nieuwsbrief een uitgebreid fotoverslag is gemaakt. Tenslotte is er bij die gelegenheid 
natuurlijk ook aan de klanten van de voedselbank gedacht; zij kregen allemaal bij hun 
pakket een cadeaubon van € 10 en een fles wijn. 

Aan acties was er in 2015 geen gebrek, op alle mogelijke manieren zijn er 
levensmiddelen/producten binnengekomen. De inzamelingen die ook dit jaar weer in 
het oog sprongen waren de supermarktacties. Zo ongeveer om de twee weken staan 
er bij een van tevoren aangegeven supermarkt vrijwilligers, die door middel van 
folders klanten aansporen wat extra inkopen te doen voor de klanten van de 
voedselbank. Het is opmerkelijk en lovenswaardig hoeveel mensen zich dan betrokken 
voelen. Resultaat: bij 24 acties werden maar liefst 1507 overvolle kratten ingezameld. 
Met grote dank aan al die mensen die doneren, aan de vrijwilligers en hun coördinator 
Coby Vos, aan de geweldig meewerkende supermarkten, aan de soms spontaan 
meehelpende personeelsleden van bedrijven in de buurt en aan leden van de Rotary 
die ook de handen uit de mouwen steken.  
Daarnaast werden wij door twee Albert Heijn-zaken in Haarlem en Overveen 
uitgenodigd om allerlei producten op te halen om hun zaak leeg te krijgen vlak vóór 
een grote verbouwing. 
Ook ‘kleinere’ acties als van het Haarlemse Stay Okay-hotel waren hartverwarmend. 
‘Vrijdag 11 december heb ik een auto vol met eten en drinken opgehaald bij Stay 
Okay. Hogeschool Inholland organiseerde daar een evenementenweek en alles wat 
over was, mocht ik meenemen. Een bak vol dus’, aldus Patrice Staal, onze voormalige 
topmedewerkster die zich bij tijd en wijle blijft inzetten voor Voedselbank Haarlem. 
Dank Hogeschool Inholland en Patrice! 
Heel leuk en bijzonder was ook de koffieactie net voor de jaarwisseling. Getoverd uit 
de hoge hoed van de Lionsclub Heemstede-Bennebroek. 
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Bij veel acties zijn de lokale kranten ingelicht, zodat er met regelmaat artikelen over 
Voedselbank Haarlem e.o. verschenen zijn. Verder zijn er rondleidingen gegeven, met 
name aan de Oostvest, bestemd voor leerlingen van diverse scholen, waarbij 
natuurlijk Anga Veldhuizen zeer betrokken was en met hulp van Ton Moolenaar. 
Regelmatig zijn er stagiaires die komen helpen bij de Voedselbank. Er is in 2015 één 
nieuwsbrief uitgebracht; in 2016 zal de frequentie wat groter zijn. 

Omdat na tien jaar werd overgestapt op een nieuw logo, met nieuwe kleuren, is er in 
2015 ook het een en ander aangepast, zoals folders, brochures, spandoeken en zelfs 
T-shirts voor de vrijwilligers. Voor het eerst rijden onze bus en vrachtauto met het 
(nieuwe) logo op de zijkant. 

 !  
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Financiën 

De voedselbank Haarlem en omstreken heeft voor haar werk van particulieren, 
bedrijven, stichtingen en kerkgenootschappen aan giften en donaties in 2015 het 
mooie  bedrag van € 58.000 ontvangen. Dit was wel aanzienlijk minder dan in 2014 
toen € 81.000 werd gedoneerd. Met name werd vanuit het bedrijfsleven minder 
ontvangen. Deze € 58.000 was net niet voldoende om de exploitatielasten van  
€ 63.000 te dekken. Het nadelig saldo van € 5.000 werd ten laste van de algemene 
reserve gebracht. 
Deze algemene reserve is o.a. bestemd voor de toekomstige vervanging van de twee 
vrachtauto’s en de (eventuele) aanschaf van een koelwagen om te kunnen voldoen 
aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Tevens kan deze reserve worden 
gebruikt voor het geval de voedselbank moet verhuizen, als de gemeente Haarlem 
voor ons huidige pand een andere bestemming op het oog heeft. Ook zal de reserve 
worden gebruikt voor (tijdelijke) aankoop van voedsel als zou blijken, dat de aanvoer 
van de bedrijven terugloopt en stagneert en wij de voedselpakketten toch nog 
behoorlijk gevuld willen laten zijn. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar onze vrijwilligers en donateurs, groot en klein, die 
ons in staat stellen ons werk te doen. Hopelijk kunnen wij ook in 2016 op hun 
onmisbare steun rekenen.  

Diegenen, die belangstelling hebben voor het volledige financieel jaarverslag, kunnen 
een exemplaar aanvragen bij het bestuur. 
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Vrijwilligers

In 2015 is het aantal vrijwilligers opnieuw vrijwel constant gebleven (ca. 130 
personen). Dat is zeker een compliment waard! Omdat er opnieuw sprake was van 
een dalend aantal gebruikers van onze Voedselbank, was het aantal vrijwilligers 
voldoende om de organisatie goed draaiende te houden. Verloop in het aantal 
vrijwilligers werd steeds gecompenseerd door de komst van nieuwelingen, vaak via de 
Vrijwilligerscentrale Haarlem, maar regelmatig ook vanuit het netwerk van bestaande 
vrijwilligers. De trend van verjonging van het vrijwilligersbestand, die in 2014 al 
geconstateerd kon worden, heeft zich ook in 2015 voortgezet.  
Veel vrijwilligers doen hun werk voor de Voedselbank al heel lang en met veel plezier. 
Het vinden van vrijwilligers voor algemene taken was nooit echt moeilijk. Dat gold 
helaas echter niet voor het aantrekken van kadervrijwilligers in de functie van 
assistent-bedrijfsleider. Mensen dus die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen 
en inzicht hebben in wat speelt en noodzakelijk is om een grote vrijwilligersorganisatie 
goed te laten lopen. Aan de oplossing van dit probleem is door het bestuur veel tijd 
besteed. Veel (externe) kandidaten voor deze functies bleken niet te kunnen voldoen 
aan de ‘eisen’ die gesteld moeten worden. Sommige kandidaat-assistent-
bedrijfsleiders haakten ook weer snel af of vonden alsnog een betaalde baan. Jezelf 
willen vastleggen voor een klus met verantwoordelijkheden blijkt voor velen toch een 
brug te ver. 

!  
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Aan nieuwe vrijwilligers voor werkzaamheden in het gebouw aan de Oostvest wordt 
gevraagd om zich voor 1 dagdeel per week van (tenminste) 4 uur in willen zetten. 
Hiermee kunnen we de benodigde continuïteit en flexibiliteit garanderen. 
Goede voortgang is geboekt bij de verdere implementatie van alle regels die te maken 
hebben met voedselveiligheid en de koelketen. Vrijwilliger Ton Molenaar heeft de 
temperatuur-administratie voor het hele proces van in- en uitgaande goederen op zich 
genomen. 
Halverwege het jaar werd duidelijk dat we, na drie termijnen van drie jaar, op zoek 
moesten naar een nieuwe voorzitter. Bernard Luttikhuis, onze voorzitter en vrijwilliger  
bijna vanaf het eerste uur, gaf aan dat hij medio 2016 het stokje wilde overdragen. 
Voor hem werd Armand Hamers als opvolger gevonden, die inmiddels ter 
voorbereiding op zijn toekomstige taak in het bestuur is opgenomen als vice-
voorzitter. 
Het vertrek van Bernard was te voorzien, maar dat gold niet voor de mededeling van 
Anga Veldhuizen. In augustus 2015 gaf zij aan het bestuur aan, dat ook zij medio 
2016 na negen jaren HEEL HARD WERKEN wilde stoppen met haar werk als 
bedrijfsleider. Alle begrip natuurlijk voor haar besluit, maar een behoorlijk 
organisatorisch probleem voor het bestuur. De vervanging van Anga was eind 2015 
nog niet geregeld. 
In het kader van ‘lief en leed’ moeten twee personen in het bijzonder worden 
genoemd. Allereerst Gezien Wenneker, assistent-bedrijfsleider. Zij overleed geheel 
onverwacht in december 2015. Onze ‘gastheer’ Hans Bakker kwam lelijk ten val, brak 
zijn heup en moest daarna langdurig revalideren. Inmiddels is Hans weer op zijn post 
(en dat komt de kwaliteit van de koffie absoluut  ten goede!). 
Tot slot: Het versturen van verjaardagskaarten voor vrijwilligers die jarig zijn/waren is  
medio 2015 gestopt omdat het te veel administratie vereiste om de verjaardagsdata 
van 130 vrijwilligers in de gaten te houden. Onze waardering voor al het werk dat 
ONZE vrijwilligers doen voor ONZE voedselbank  is er niet minder op geworden. 
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Bestuur en bedrijfsleiding  

Bestuur 

Bedrijfsleiding 

Bedrijfsleider:  Anga Veldhuizen 
Assistent-bedrijfsleider: Gezien Wenneker 
Coördinator planning uitdeelpunten: Ellie Scheppers 
Coördinator supermarktacties: Coby Vos  

Voorzitter:  
Bernard Luttikhuis 

Vice-voorzitter:  
Armand Hamers

Secretaris: 
Kick Vergers 

Penningmeester:    
Hans Redeker 

Klantenbeheer:  
Mariska Beerens 

Vrijwilligers:
Willem Pijpers
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Raad van Advies 

RK Dekenaat Haarlem-Beverwijk 
Drs. U.J.M. Overmars 

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

Vrijwilligerscentrale 
Dhr. C. de Graaff 

Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad 
Mw. P. de Vries 

Dhr. B.van den Berg (Postma Vleeswaren) 

Drs. F.W. Mulder (directievoorzitter Rabobank Haarlem en Omstreken) 

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