
Voedselbank Haarlem Nieuwsbrief september 2013 p. 1 

 

  van de voorzitter…… 
 
Voedselbanken groeien 
 
Onze Haarlemse Voedselbank groeit. Dat heeft natuur-
lijk alles met de crisis te maken, die voorlopig nog niet 
voorbij lijkt. Begin september 2012 hadden we 239 
klanten. Begin september 2013 hadden we er 306. Dat 
is een groei van ruim 28% in een jaar! Alle vrijwilligers 
op alle plaatsen in onze organisatie doen hard hun best 
om die groei op te vangen en tot nu toe lukt dat geluk-
kig nog steeds. 
Ook andere Voedselbanken groeien. Daarom moeten 
wij er als gezamenlijke Voedselbanken in Nederland 
samen harder aan trekken om voedsel en steun te ver-
werven van bedrijven en instanties. Grote bedrijven in 
Nederland willen graag één aanspreekadres waarmee 
ze goede afspraken kunnen maken: afspraken die dan 
ook door alle Voedselbanken in Nederland worden na-
gekomen. Dat maakte een reorganisatie van de landelij-
ke verband van Voedselbanken gewenst. Die is in de 
afgelopen maanden grotendeels tot stand gekomen. De 
‘Stichting Voedselbanken Nederland’ is omgevormd tot 
een landelijke ‘Vereniging Nederlandse Voedselbanken’. 
Belangrijk voordeel daarvan: het landelijke bestuur 
heeft nu een meer democratische bestuursvorm gekre-
gen. Alle plaatselijke Voedselbanken zijn lid van de lan-
delijke vereniging en hebben zo ook alle een stem in het 
landelijke beleid. Tegelijk wordt er ook iets strenger 
over gewaakt, dat plaatselijke Voedselbanken niet he-
lemaal een eigen weg gaan. Daar zijn wij ook in Haarlem 
wel gelukkig mee, want je moet er niet aan denken, dat 
een plaatselijke Voedselbank rare dingen gaat doen. U 
leest ook de krant; u leest ook verhalen over vorstelijke 
beloningen van bestuurders van sommige goede doe-
lenstichtingen. Nou, die kant willen wij dus niet op als 
Voedselbanken in Nederland! Wij zijn en blijven een 
echte vrijwilligersorganisatie. In Haarlem tekenen we 
daarvoor. We zijn blij dat de landelijke organisatie daar  

 
 
 
niet anders over denkt en ons daarin ook sterkt en on-
dersteunt.  
Over vrijwilligers gesproken: we zien steeds ook weer 
nieuwe gezichten verschijnen bij de Haarlemse Voed-
selbank. Ik kan niet iedereen die nieuw is noemen. Ik 
pik er daarom één nieuw gezicht uit. Wij waren bezorgd 
dat na het vertrek van Maria Buijen uit het bestuur  (die 
krijgt het zó druk met haar kleinkinderen en vluchtelin-
genwerk, dat de Voedselbank er even niet meer bij kan) 
de publiciteit als weeskindje achter zo blijven. Gelukkig 
heeft Bart Padberg zich bereid verklaard, die klus op 
zich te nemen. De volgende nieuwsbrief komt vermoe-
delijk van zijn hand. En het nieuws dat hij dan te melden 
zal hebben?  Tja, dat komt natuurlijk uit uw handen. 
Ook is er een nieuw bestuurlid vrijwilligerszaken. Loek 
van Bennekom heeft na ruim 5 jaar zijn activiteiten 
overgedragen aan Willem Pijpers, die zichzelf hieronder 
voorstelt. De feestdagen komen al weer in zicht. Tradi-
tiegetrouw is dat een drukke tijd bij de Voedselbank: 
veel acties, veel klanten en veel extraatjes in de kratten. 
We gaan daar weer samen de schouders onder zetten. 
Of dat gaat lukken? Natuurlijk. Lees daarover in de vol-
gende nieuwsbrief. Of kijk zo nu en dan eens op de 
website, dan weet u wat er allemaal omgaat in ons be-
drijf. Heel veel! 
 
Bernard Luttikhuis 
 

 
Even voorstellen 
 
Wie: Willem Pijpers 
Wat: bestuurslid vrijwilligerszaken 
Sinds november 2011  als chauffeur en bijrijder en sinds 
1 september 2013 ook als bestuurlid vrijwilligerszaken.   
Telefoon: 023-5335586 of 06-33628664 
Email: vrijwilligers@voedselbankhaarlem.nl 
Bijzonderheden: geboren in 1950, 
getrouwd, vader van 2 volwassen zoons, 10 jaar ge-
werkt in het bedrijfsleven, daarna 25 jaar in het onder-
wijs en de laatste 10 jaar als re-integratieconsulent. 
Hobbies: voedselbank en volleyball.  
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Uit het bestuur 
 

Hoewel tal van onderwerpen in de vergaderingen de 
revue passeren worden hier alleen de belangrijkste 
punten genoemd. Op ieder bestuursvergadering komen 
de volgende onderwerpen altijd aan de orde: de finan-
ciën, de klanten, de vrijwilligers, de bedrijfsvoering, pr 
en communicatie. De strategie krijgt aandacht. Bijzon-
derheden worden hier besproken, problemen zo moge-
lijk opgelost.  
In februari is een afvaardiging van het bestuur op be-
zoek geweest bij de voedselbank van Amsterdam Zuid. 
Het meest opvallende daar was de nauwe samenwer-
king met verschillende andere organisaties. De vrijwilli-
gers doen hun uiterste best de klanten uit hun isole-
ment te halen door hen met anderen in contact te 
brengen en hen te stimuleren taken op zich te nemen, 
ook samen met anderen. Ook onze voedselbank werkt 
samen met aanpalende instanties als Stem in de stad, 
Kontext, Leger des Heils etc.  
In maart is de conceptjaarrekening en het jaarverslag 
besproken. We zijn financiëel positief geëindigd. 
Ook zijn de functieprofielen van de bestuurleden be-
sproken en is er aandacht besteed aan een klachtenre-
geling. 
In april heeft het bestuur een evaluatie gehouden over 
haar functioneren. Daarnaast is het jaarverslag, inclusief 
jaarrekening definitief vastgesteld. Er is ook uitgebreid 
aandacht besteed aan een prachtige fotoreportage van 
de voedselbank van Rinus Otte. 
In mei is de aanschaf van een nieuwe vrachtauto be-
sproken. Tevens is de nieuwe werkwijze van de landelij-
ke vereniging aan de orde geweest. Wij stemmen met 
enige kritische aantekeningen in met de wijzigingen en 
hebben ons opnieuw aangemeld. 
Het bestuurslid vrijwilligerszaken, Loek van Bennekom, 
deelde zijn vertrek per september mee, het bestuurslid 
PR en communicatie, Maria Buijen, per oktober a.s. 
In juni waren er ongeveer 325 klanten! Er werd groot-
scheeps geherindiceerd. 
In juli was er geen vergadering en in augustus is een 
nieuw bestuurslid vrijwilligers geïntroduceerd. Tevens is 
een grote actie van de Rabobank besproken; zij gaan in 
september met hulp van anderen, het magazijn op-
knappen.  
In september is de nieuwe medewerker pr en commu-
nicatie voorgesteld in het bestuur: Bart Padberg, hij 
begint per 1 oktober 2013. 
 
Participatie voedselbank 
 
Gedurende het hele jaar zijn er heel veel activiteiten die 
allemaal gericht zijn op het leveren van voedsel, geld of 
andere zaken gerealiseerd. Ook wordt er meestal posi-
tief ingegaan op verzoeken om korte lezingen of voor-
lichting bij verschillende aanvragers.  Zo waren er vra-
gen van een vrouwengroep, van verschillende kerkelijke 

groeperingen en van een tuinderij. 

 
 

Supermarktacties januari -september 2013 
 
Tussen 1 januari en 1 oktober werd er bijna ieder twee 
weken, voedsel opgehaald bij de diverse supermarkten.   
Albert Heijn, Vomar, DekaMarkt, Jumbo kwamen re-
gelmatig aan de beurt. Onze vrijwilligers  hebben samen 
met medewerkers van de supermarkten enorm hard 
gewerkt. Er werden in het totaal 953 kratten opgehaald. 
Geweldig! Iedereen, ook de gulle gevers allemaal heel 
hartelijk bedankt. 
 
Sponsoren 
 
De voedselbank krijgt ook financiële steun. Er zijn grote 
en kleine sponsoren en ze zijn ons allemaal even lief. De 
grote kennen we van naam en die krijgen altijd een 
aparte bedankbrief. De kleine maken hun gift meestal 
per bank over en dan weten wij hun adres niet. Langs 
deze weg wil het bestuur alle sponsoren, groot en klein, 
heel hartelijk bedanken voor hun onmisbare bijdragen. 
 
Een nieuwe vrachtauto 
 

 
Glimt hij niet prachtig, onze nieuwe vrachtauto? Nou ja, 
nieuw ... het is wel een tweedehandsje, zoals dat past 
bij een voedselbank. We konden hem aanschaffen 
dankzij de steun van vele grote en kleine sponsors van 
de voedselbank. Hartelijk dank voor die steun! 
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De Firma Co Borst uit Heerhugowaard kwam de auto op 
maandag 24 juni persoonlijk bij de voedselbank afleve-
ren en de sleutels overhandigen. Dinsdag 25 juni mocht 
hij direct aan de slag om zijn eerste rit langs de uitdeel-
punten te maken. We hopen dat onze chauffeurs er 
weer net zo lang met plezier in rijden als in de vorige, 
die wij na acht jaar trouwe dienst uitgezwaaid hebben. 
Als je hem zo ziet, zou je jezelf toch onmiddellijk als 
chauffeur willen aanmelden bij de voedselbank? Dat 
mag hoor, betrouwbare chauffeurs zijn bij ons altijd 
welkom!  
 
Opknapbeurt voor de Voedselbank 
 

 
 

Zaterdag 14 september was een geweldig drukke dag bij 
de voedselbank. Ruim 30 vrijwilligers van de Rabobank 
zijn de hele dag heel hard aan het werk geweest. De 
verlichting is aangepast, de muren zijn geschilderd en 
het magazijn is helemaal leeg gehaald en daarna met 
nieuwe stellingen ingericht. Ons parkeerterrein is opge-
ruimd en alle bomen en struiken rondom het pand zijn 
gesnoeid ( in de stromende regen). Maar liefst 2 laad-
bakken met rommel zijn afgevoerd en er is volop ge-
poetst en opgeruimd. Het is weer een genot om in ons 
pand aan de Oostvest te werken. Alle Rabobank mede-
werkers die niet konden helpen met klussen hebben 
geld en levensmiddelen ingezameld zodat we ook weer 
het nodige in het magazijn kunnen zetten. Een topdag! 

Scholieren en hun activiteiten  

Het hele jaar door zijn er scholieren die activiteiten on-
dernemen voor de voedselbank. 
 

 
 

Heel veel basisscholen en middelbare scholen doen aan 
de acties mee. De opbrengst is steeds gigantisch! 
Alle ouders, leerlingen, leerkrachten en andere betrok-
kenen worden heel erg bedankt. Hierna laten we jullie 
wat voorbeelden zien. 
 

Een spreekbeurt en meer  

 

 
Zara en Sterre zijn twee hele leuke meiden uit groep 8 
van de Dreefschool. Zij hielden op 27 september een 
spreekbeurt over de voedselbank en hebben daarna 
met alle leerlingen een rondleiding gekregen bij de 
voedselbank. Bij het zien van ons bijna lege magazijn 
hielden zij spontaan een levensmiddeleninzameling. 
Samen met de directeur van de school kwamen zij tas-
sen vol brengen. 

 

 

 

 

 

 

http://voedselbankhaarlem.nl/index.php/archief/188-opknapbeurt-voor-de-voedselbank


 

Voedselbank Haarlem Nieuwsbrief september 2013 p. 4 

De lachende kikker  

 

Op 25 september was de Voedselbank even omgeto-
verd tot een speelgoedwinkel, die geheel georganiseerd 
en verzorgd was door de medewerkers van 'Speelgoed-
vijver de Lachende Kikker'. Puzzels, boeken, poppen, 
spelletjes en heel veel kinderkleding brachten zij 
mee. Al onze klanten met jonge kinderen mochten hun 
slag komen slaan. Daar werd druk gebruik van gemaakt. 
Er waren ook fietsjes, kinderstoelen en ledikantjes. En 
omdat de meeste klanten niet beschikken over een au-
to werden die keurig netjes bij hen thuis bezorgd.  
 

Aktie Oost-ter-Hout school 

 
Vrijdag 7 juni brachten leerlingen van de "Oost-ter-Hout 
school" een bezoek aan de voedselbank voor een rond-
leiding. 
Voor alle kinderen van ouders die gebruik maken van 
onze diensten hadden ze een zelfgemaakte snoepzak 
meegenomen. 
Het was een bijzonder leuke ochtend en we hopen dat 
ze volgend jaar weer komen.  

Opening Kruidvat Haarlem Noord  

 

Op 16 mei mocht Anga Veldhuizen om half negen ‘s 
morgens èèn minuut gratis winkelen voor de klanten 
van de voedselbank. Dat was bij het Kruidvat op het 
Marsmanplein, die een nieuwe vestiging opende. Anga 
had haar zinnen gezet op luiers omdat die vaak nodig 
zijn en we er nooit zoveel in voorraad hebben. Daarom 
heeft Anga eerst even goed rondgekeken waar ze lagen 
en bij de start wist ze meteen waar ze naar toe moest 
rennen. Uiteindelijk had Anga voor bijna 150,00 euro 
luiers bij elkaar gepakt, een geweldige prestatie. 
De voedselbank is het Kruidvat zeer dankbaar voor deze 
ludieke actie. 

Vrijwilligers gezocht (M/V)  

 
 
Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen bij het uitdelen van voedselpakketten. Bij dit 
leuke werk bent u het visitekaartje van onze voedsel-
bank en werkt u in een klein team onder leiding van een 
coördinatrice. Het uitdelen gebeurt wekelijks op dins-
dagen. In Haarlem/Zandvoort/Heemstede hebben we in 
totaal 10 uitdeelpunten. U kunt kiezen voor een uit-
deelpunt bij u in de buurt of juist voor een uitdeelpunt 
dat wat verder weg ligt (om zo te voorkomen dat u uw 
eigen buurtgenoten zult tegenkomen). Per week bent u 
ca. 2,5 uur kwijt. Als u geïnteresseerd bent kunt u con-
tact opnemen met onze bedrijfsleidster Anga Veldhuij-
sen. Haar telefoonnummer is: 06-38240141 

http://voedselbankhaarlem.nl/index.php/archief/189-25-09-2013-de-lachende-kikker
http://voedselbankhaarlem.nl/index.php/archief/148-16-05-2013-opening-kruidvat-haarlem-noord
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