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Woord vooraf

Vaak werd ons in 2012 de vraag gesteld: merken jullie bij de voedselbank nu 
iets van de crisis? Nou en of! En duidelijk meer ook dan de voorgaande jaren. 
Het aantal klanten steeg in 2012 van 224 tot 277. Dat is een stijging in één 
jaar van maar liefst 24%. Daarbij moet worden aangetekend dat die 277 
klanten staan voor 657 personen die gebruik maken van de levensmiddelen die 
de Voedselbank Haarlem wekelijks verstrekt. Onder hen zijn ook 262 kinderen 
jonger dan 18 jaar.

In deze groei van het klantenbestand is zichtbaar dat de crisis in 2012 veel 
mensen harder trof dan in de jaren daarvoor. Ook was daarbij een zekere 
verschuiving in de aard van het klantenbestand zichtbaar. Vaker dan voorheen 
klopten mensen aan die op zich heel goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen, 
maar die door een opeenstapeling van tegenslagen (werk, relatie, gezondheid) 
in de knel kwamen. Velen van hen kunnen na verloop van tijd zichzelf ook 
weer redden. Een cijfer dat daarover iets zegt, is dat van de uitstroom van 
klanten. De Voedselbank Haarlem e.o. nam in 2012 afscheid van 242 klanten. 
In 34 gevallen ging het om klanten die vertrokken omdat zij gedurende de 
maximale drie jaar van de hulp van de voedselbank gebruik hadden gemaakt. 
Van die klanten kun je dus zeggen: die redden het blijkbaar ook na drie jaar 
nog steeds niet zelf. Maar 208 keer oftewel in 85% van de gevallen nam een 
klant afscheid omdat zij of hij boven de norm uitkwam of op een andere 
manier weer in staat bleek zichzelf te redden. Gelukkig! Maar het beroep dat 
zij op de voedselbank doen illustreert wel: het kan iedereen overkomen dat hij 
of zij een steuntje in de rug nodig heeft, zeker in tijden van economische 
tegenwind. 

De stijging van het aantal klanten in 2012 kwam niet helemaal als een 
verrassing. Wat echter wel als een grote verrassing kwam was de gelijktijdige 
en zeker zo forse stijging van de giften die van alle kanten binnen kwamen: 
van fondsen, scholen, kerken en niet te vergeten ook van het winkelend 
publiek, dat de supermarktacties van de voedselbank ruimhartig steunde. In 
december 2012 was de toevloed van levensmiddelen zelfs even zo groot dat 
‘alle verloven moesten worden ingetrokken’, zoals dat heet. Gedurende een 
paar dagen moesten alle vrijwilligers aan de bak om de binnenkomende 
stroom van levensmiddelen goed te kunnen verwerken!
Mede dankzij die onverwacht grote en hartverwarmende steun uit alle hoeken 
van de Haarlemse samenleving was de Voedselbank Haarlem e.o. ook in 2012 
gelukkig weer in staat te zorgen dat zij haar klanten wekelijks een goed 
gevulde krat met levensmiddelen kon geven. Het was dus wel crisis in het 
klantenbestand, maar nog niet in de krat. En dat willen we graag zo houden! 
Want we hopen in 2013 evenveel mensen als in 2012, of als het moet ook 
meer, te kunnen helpen hun persoonlijke crisis weer te boven te komen.

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 
armoede-situatie 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, zorgverzekering, overige verzekeringen en schulden. Ook kosten van 
internet/telefoon worden als vaste lasten beschouwd; hiervoor wordt een 
bedrag van € 50,00 (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. Ook de kosten 
van een auto worden niet meegerekend als uitgave. Hierop wordt een 
uitzondering gemaakt als de gemeente een deel van de kosten draagt.

De normering (per maand) is sinds de lichte verhoging in 2012 de volgende:
• voor een 1-persoonshuishouden: € 180,00
• voor meerpersoons-huishoudens € 180,00 
• 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 € 340 per maand (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, wat 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 weg geholpen kunnen worden 
naar andere vormen van hulpverlening waaronder ook schuldsanering. Dat 
wordt als nuttig ervaren. Van de intake-medewerkers 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 éen van onze medewerkers van de 
klantenadministratie.
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Voor de eerste intake kunnen mensen terecht op de hoofdvestiging van 
Kontext Oostvest, 60 2011 AK Haarlem, alsmede op hun 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. Tenslotte is er voor de hulpverlening aan asielzoekers een speciale 
afspraak gemaakt met Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW 
Haarlem.
Bij een positief besluit op de aanvraag van een pakket kan de klant met 
onmiddellijke ingang wekelijks een levensmiddelenpakket ophalen bij één van 
de uitdeelpunten bij hem of haar in de buurt in Haarlem. Bij een afwijzende 
beslissing kan men desgewenst in beroep gaan bij het bestuur van de 
Voedselbank.
Sinds oktober 2012 is er ook een uitdeelpunt in Heemstede. Verder is er de 
mogelijkheid geschapen om op dinsdagavond op de Oostvest het pakket op te 
halen. In uitzonderingssituaties – indien men bijvoorbeeld ziek is of slecht te 
been – kan het pakket ook worden thuisbezorgd.

Groei en verloop van het klantenbestand

De Voedselbank Haarlem had per 31 december 2011 in totaal 224 gezinnen als 
klant. Per 31 december 2012 waren dat er 277. Van de uitgegeven pakketten 
werd op 31 december 2012 gebruik gemaakt door 657 personen, waaronder 
262 kinderen onder de 18 jaar.
Binnen het klantenbestand vindt 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.
In 2012 zijn er 191 nieuwe gezinnen bijgekomen en 242 weggegaan.
De belangrijkste reden van stopzetting van een pakket was in 2012 net als 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.

Praktijk

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

Redenen waarom er hulp gevraagd wordt

De voornaamste reden dat er voor hulp bij de Voedselbank wordt aangeklopt is 
dat men (vaak diep) in de schulden zit. In 2012 hadden 154 gezinnen bij de 
Voedselbank Haarlem meer dan € 5000,- schuld. In 2011 betrof dat 121 
gezinnen.
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Veel klanten zitten in een schuldsaneringtraject, waarbij met hulp 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. 
Vaak 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; 
dat brengt ook weer problemen met zich mee.
Ook komt het vaak voor dat mensen een tijd moeten wachten voordat zij .een 
bijstandsuitkering krijgen. Gedurende die tijd kunnen zij niet rondkomen. Ook 
dat is 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. 

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 drie jaar moet stoppen. Enige maanden 
voordat de klant aan de 3-jaarstermijn zit, wordt deze 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 kunnen staan. 
Diegenen die op deze uitnodiging ingaan kunnen na dit gesprek veelal als 
overgangsmaatregel nog maximaal twee maanden hulp krijgen van de 
Voedselbank. 
In 2012 werd van 34 gezinnen afscheid genomen na een zgn. 3-jaarsgesprek; 
198 keer vertrokken gezinnen om andere reden, meestal (105 keer) omdat ze 
weer boven de norm uitkwamen.

Jarige Job

Een positieve ontwikkeling in 2012 was, dat de Voedselbank Haarlem sinds 
april dat jaar samenwerkt met de Stichting Jarige Job. Die zorgt voor 
verjaardagspakketten voor de kinderen van onze klanten (4-12 jaar). Een 
pakket bestaat uit slingers, een traktatie voor in de klas, taart en een 
substantieel cadeau. Dit initiatief is uiteraard met enthousiasme door onze 
klanten ontvangen, omdat men vaak zelf niet de middelen heeft, om de 
verjaardag van het kind uitgebreid te vieren.
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PR en Communicatie

PR en Communicatie houdt zich bezig 
m e t a l l e n i e u w s , a c t i e s e n 
veranderingen rond de Voedselbank 
H a a r l e m . H e t u i t g e v e n v a n 3 
n i euwsbr i even pe r j aa r i s wee r 
opgepakt. In d ie br ieven is een 
nieuwe rubriek opgenomen, waarin de 
lezer door middel van een interview 
nader kennis kant maken met mensen 
uit kringen van de Voedselbank. Ook 
het onderhouden van de website valt 
onder PR en Communicatie. We zijn in 
de herfst  begonnen de website 
enigszins aan te passen. Dit is een 
continu proces en we zijn er nog niet 
helemaal klaar mee. Het gebruik van sociale media is tot nu toe slechts 
bescheiden geweest. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn wij in gesprek 
met iemand die deze media het komende jaar binnen onze organisatie wil 
gaan implementeren.

Relatie met andere voedselbanken

De Voedselbank Haarlem e.o. werkt nauw samen met andere voedselbanken in 
Noord-Holland in de Stichting Voedselbank Noord-Holland. Die samenwerking 
betreft onder andere het gezamenlijk benaderen van voedselproducenten in de 
regio, het vervoer, de distributie en het gezamenlijk uitzetten van beleid.

De regio Noord-Holland vormt samen met acht andere regio’s in Nederland een 
landelijk netwerk van Voedselbanken in de Stichting Voedselbank Nederland. 
Daarbij zijn circa 135 voedselbanken aangesloten, die iedere week in totaal 
zo’n 30.000 pakketten voor zo’n 65.000 mensen verzorgen. Dit gebeurt door 
zo’n 6500 vrijwilligers. In deze landelijke stichting wordt samengewerkt in de 
benadering van de grote landelijk opererende voedselproducenten, de 
landelijke politiek en het grote publiek.

Begin januari konden de voedselbanken 
van Nederland participeren in de Horecava, 
de grootste voedsel- en drankbeurs voor 
de horeca in de Rai. Het was voor de 
voedselbanken een uitstekende plek om 
kennis te maken met grote leveranciers en  
met de vele bezoekers die deze beurs ieder 
jaar trekt. Zij konden participeren in 
levendige discussies over de verspilling 
van voedsel, kregen  ruime aandacht van 
de radio en de landelijke pers en mochten aan het eind van de dagen 
bovendien nog het overgebleven voedsel meenemen. Tussentijds werd vanuit 
een gezamenlijk stand aan honderden mensen het principe van de 
voedselbank uitgelegd. Hoewel de kar getrokken werd door de Voedselbank 
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Amsterdam, heeft Voedselbank Haarlem hierin zeer actief geparticipeerd. Een 
beter begin van het jaar konden we ons niet wensen.

Op 19 mei is er een gezamenlijke actie geweest van alle voedselbanken in 
Noord Holland, ook hierin heeft de Voedselbank Haarlem actief geparticipeerd. 
De opbrengst was 160 kratten voedsel.

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 om directe hulp in praktische zin 
én om structurele hulp ter verbetering van de situatie van de klant, 
bijvoorbeeld door schuldsanering. Ook wordt er nauw samengewerkt
met de gemeente Haarlem, met name met Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
De gemeente Haarlem levert de voedselbank specifieke ondersteuning door 
het beschikbaar stellen van de huisvesting in de oude “Fietznfabriek” aan de 
Oostvest. Tevens geeft de gemeente in het kader van het minimabeleid 
informatiemateriaal voor de doelgroep door aan klanten van de bijzondere 
bijstand.
De voedselbank van haar kant geeft zo nodig signalen af van bijzondere trends 
en omstandigheden. De gemeente wordt dan gevraagd daar rekening mee te 
houden in haar beleid.
Ook wordt zo nodig samengewerkt met het ‘één loket beleid’ van de 
gemeente, de voedselbank is daarin opgenomen.

Stageplaatsen

Zeer 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 soms wel eens meer vraag naar 
stageplaatsen dan aanbod. Dat is op zich natuurlijk een heel verheugend 
teken: ook bij jongeren lééft de voedselbank! 

Rondleidingen

Steeds vaker wordt de voedse lbank 
gevraagd groepen in onze huisvesting rond 
te leiden. Mensen zijn dan verbaasd over 
de hoeveelheid voedsel die wij wekelijks 
op voorraad krijgen en de grote logistieke 
bewegingen die er voor zorgen dat onze 
ruim 250 klanten iedere week hun pakket 
krijgen. Er werden dit jaar rondleidingen 
gehouden voor onder andere medewerkers 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
(die ook nog pakken luiers achter lieten) 
en verschi l lende scholen, waarbi j de 
leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum zelfs verschillende malen 
langskwamen.
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Werving van levensmiddelen bij winkeliers

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. Wij springen daar altijd 
snel op in en halen de aangeboden goederen zo snel mogelijk op.

Donaties van levensmiddelen door particulieren

Tal van particulieren geven de voedselbank levensmiddelen die zij niet zelf 
gebruiken. Daarnaast ontvangen we voedsel van particulieren die spontaan 
een inzamelingsactie hebben georganiseerd. Ook dit jaar hebben wij weer een 
oproep  in de locale pers en op onze website geplaatst, kerstpakketten aan 
onze klanten af te staan. Hierop werd groots gereageerd.  

Supermarktacties

Iedere twee weken wordt op zaterdag een supermarktactie gehouden. Dit kan 
omdat een groot aantal supermarkten bereid is gevonden hieraan hun 
medewerking te verlenen. Iedere supermarkt stelt zich twee maal per jaar 
beschikbaar. Bij de ingang van de supermarkt delen onze medewerkers een 
flyer uit met het verzoek om naast hun eigen boodschappen, ook houdbare 
levensmiddelen aan te schaffen voor de klanten van de voedselbank. De 
meeste winkelende klanten zijn graag bereid een bijdrage te leveren, die aan 
de minder bedeelde medemens ten goede komt. Daarnaast hebben we 
tweemaal een supermarkt, die ging verbouwen “leeg” mogen halen.
De DekaMarkt hield in december een ‘goede doelen’-actie, dat leverde zomaar 
€ 1000 op.
Vanuit de voedselbank is elke actie-zaterdag’ een 25-tal medewerkers paraat. 
Naast de vrijwilligers van de voedselbank namen ook leden van een  Rotary 
club, scholieren en medewerkers andere organisaties deel aan deze acties. In 
2012 zijn er in totaal 2023 kratten opgehaald; een geweldig resultaat!

Donaties van scholen en scholieren

Scholen willen steeds meer hun 
l e e r l i n g e n b e t r e k k e n b i j 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Daarbij wordt de voedselbank vaak 
gezocht als een van de goede en 
noodzakelijke doelen waarvoor men 
iets wil doen. Vaak gewoon om 
scholieren en studenten bewust te 
maken van de verschillen in de 
maatschapp i j voor wat bet re f t 
rijkdom en armoe, goed en minder 
bedeelden.
Een initiatief van een scholier van 
de Wi l l em van Oran je schoo l , 

Sybren Hoorlink, was het vorig jaar al opgevallen toen hij als 10-jarige, een 
inzamelingsactie op zijn school organiseerde.
Dit jaar heeft hij zijn actie uitgebreid naar 14 andere scholen met een 
geweldig resultaat tot gevolg. Hij haalde er zelfs het jeugdjournaal mee. Een 
fantastisch initiatief van Sybren! 
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Een andere bijzondere bijdrage gaf het Nova College, afdeling Handhaving, 
Toezicht en Veiligheid, dat met een groep leerlingen een 3-gangen menu 
verzorgde voor dak- en thuislozen.
Het Eerste Christelijk Lyceum maakte een kunstwerk in de vorm van een hart 
van voedingsmiddelen en de Haarlemse Montessorischool haalde snoep op. Bij 
elkaar zijn wel 20 scholen actief geweest voor de voedselbank in 2012.

Acties van kerken en kerkelijke instellingen

Veel kerken en kerkelijke instellingen leverden een financiële bijdrage, vaak 
via een collecte. Daarnaast zijn er kerken die periodiek levensmiddelen 
inzamelden. De parochie Schoten haalde maandelijks voedsel op voor de 
voedselbank. De Grote of St. Bavokerk had dit jaar de opbrengst van de 
broodbankactie voor de voedselbank bestemd : € 4.460. Bakkerij van Vessem 
voegde daar nog eens talloze dozen chocolaatjes aan toe en door de 
Oecumenische Werkgroep Grote Kerk werd daaraan een stapel van 250 pakken 
koffie toegevoegd. 

Acties van individuele ondernemers en organisaties

In het voorjaar schonk de Rabobank € 400 van een bonusactie voor nieuwe 
spaarders. En op 18 december hield diezelfde bank een kerstmarkt waarvan 
een deel van de opbrengst weer voor de Voedselbank was.
Medewerkers van de gemeente Haarlem hielden een inzamelingsactie.
De oliebollenkraam bij Ikea gaf weer wekelijks oliebollen af, die onze klanten 
weten die te waarderen.
De stichting Serve the City hielp bij een supermarktactie en met het opruimen 
van de magazijnen op de Oostvest.
In mei hield het Historisch Museum op de Grote Markt een tentoonstelling over 
armoede, de zelfredzaamheid hierbij en de huidige voorzieningen; daarmee 
werd een vergelijking getrokken tussen de Middeleeuwen en nu. De 
voedselbank gaf aan deze tentoonstelling een bijdrage en kwam zo ook in 
beeld bij toeristen die de Grote Markt met een bezoek vereerden.
Op 25 mei bracht  Branding RTV, de Heemsteedse lokale omroep, een 
uitzending over de voedselbank; leuk om ook op deze manier in het nieuws te 
komen.
Het UWV haalde kisten met diverse producten op en gaf met Sinterklaas 
letters en speelgoed voor de kinderen van de klanten.
Ook de ABN-AMRO medewerkers kwamen tijdens de Sinterklaasperiode in actie 
met goede gaven en een Sinterklaasgedicht.
Kinderopvang “Dikke Maatjes”  bracht  levensmiddelen in door peuters 
versierde dozen langs.
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Op 23 december tenslotte werd De Langste Rollade ter wereld gemaakt door 
een groep ambachtelijke slagers onder leiding van Ben van de Berg van 
Postma Vleeswaren. Die deden daarmee een gooi naar een plaats in het 
Guinness Book of Records, maar vergaten ook de voedselbank niet. De rollade 
werd uiteindelijk 154,5 meter lang. Daarna werd hij in 2500 stukken verdeeld 
onder de klanten van Voedselbank Haarlem en een paar andere voedselbanken 
in de regio. Een heel bijzondere actie!

Sponsoren

De voedselbank krijgt naast de hiervoor genoemde giften in natura ook 
financiële steun van diverse fondsen en particulieren in Haarlem. Er zijn grote 
en kleine sponsoren. Ook zij leverden in 2012 weer een onmisbare bijdrage 
aan het functioneren van de voedselbank.

Hoewel getracht is zoveel mogelijk acties en evenementen te noemen zijn niet 
alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar in dit jaarverslag vastgelegd. 
Het bestuur dankt hierbij alle actievoerders en goede gevers heel hartelijk 
voor hun steun en inzet.
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Financiën

Ondanks de economische recessie en de daarmee gepaard gaande oplopende 
werkloosheid, kleinere financiële armslag voor de mensen en de grote 
onzekerheid voor de toekomst, heeft de voedselbank Haarlem en omstreken 
van particulieren, bedrijven en kerkgenootschappen in 2012 ruim € 68.000 (in 
2011 ruim € 55.000) aan giften en donaties ontvangen.

Deze € 68.000 is ruim voldoende om de exploitatiekosten van ruim
€ 40.000 te dekken. Het voordelig saldo zal worden toegevoegd aan de 
algemene reserve.

Deze reserve is o.a. bestemd 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 op het oog 
heeft.

Ook kan de reserve worden ingezet voor 
( tijdelijke) aankoop van voedsel, nu de 
aanvoer van de bedr i jven door de 
e conom i s che c r i s i s t e r ug l o op t en 
stagneert.   Dat is in 2012 op kleine 
schaal gebeurd en wordt in 2013 indien nodig en mogelijk uitgebreid.
Onze hartelijke dank gaat uit naar onze donateurs, groot en klein, die ons in 
staat stellen ons werk te doen. Hopelijk kunnen wij ook in 2013 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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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 2012 waren dat er 97.

Productie

De leiding over de productie ligt bij de 
bedrijfsleider, Anga Veldhuizen. Zij wordt 
g e a s s i s t e e r d d o o r d r i e a s s i s t e n t 
bedrijfsleiders: Gezien Wenneker, Laurens van 
L i e shou t en Ge ra l d P i t s che i de r. Onde r 
productie verstaan we alle activiteiten die 
ertoe leiden dat er iedere dinsdag pakketten 
met levensmiddelen naar de uitdeelpunten 
kunnen worden getransporteerd.
Dat houdt ook in dat er levensmiddelen 
moeten worden opgehaald. Dit vereist een 
goede logistiek. Vervolgens worden deze 
g e s o r t e e r d e n s o m s o p n i e u w v e r p a k t 
( b i j voo rbee l d i n k l e i ne re po r t i e s ) . De 
goederen worden opgeslagen. Verse producten 
worden gekoeld en zoveel mogelijk direct 
doorgeleverd.
Uit de voorraad en de beschikbare verse 
producten worden de voedse lpakket ten 
samengesteld. Deze zijn toegesneden op de 
grootte van de huishoudens van de klanten: 

grote huishoudens ontvangen een uitgebreider, kleinere huishoudens een 
kleiner pakket. Deze pakketten worden vervolgens getransporteerd naar de 
uitdeelpunten in de gemeenten Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Uitdeelpunten

In 2012 beschikte de Voedselbank over 8 uitdeelpunten. Wekelijks worden 
vanuit de uitdeelpunten in Haarlem, Heemstede 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.

Vrijwilligers 

De Voedselbank probeert klanten zo prettig mogelijk te ontvangen. Daarom 
worden de levensmiddelen wekelijks op een aantal uitdeelpunten in Haarlem, 
Heemstede en  Zandvoort uitgereikt aan de klant. Op die manier kan degene 
die een pakket wil ophalen dicht bij huis terecht. Het aantal klanten nam als 
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gevolg van de economische recessie behoorlijk toe. Daardoor werd het ook op 
de uitdeelpunten drukker. Om wachttijden te voorkomen is men er op sommige 
uitdeelpunten toe overgegaan, twee uitdeelmomenten in te stellen. Ook is er 
een nieuw uitdeelpunt gecreëerd in Heemstede. Begin 2013 zal waarschijnlijk 
ook een extra uitdeelpunt in Schalkwijk worden geopend.

D e o r g a n i s a t i e v a n d e 
voedse ld i s t r i bu t i e i s dus 
complexer geworden. Daarom 
is in 2012 de nieuwe functie 
gecreëerd van coördinator 
uitdeelpunten. Deze functie 
word t ve rvu ld doo r E l l i e 
Scheppers. 
Op de meeste uitdeelpunten 
is de werkwijze in 2012 wat 
aangepast. Terwijl iedereen 
vroeger een standaard pakket 
met groenten kreeg, wordt er 
nu meer rekening gehouden 
met de voorkeur van de 
klant. Zodoende wordt beter 
rekening gehouden met smaakvoorkeuren en wordt verspilling tegengegaan. 

De Voedselbank heeft geen betaalde krachten in dienst. Voor al le 
werkzaamheden worden dus vrijwilligers ingeschakeld. Het aantal uren dat 
men werkt verschi l t . Sommige vr i jwi l l igers  verr ichten incidenteel 
werkzaamheden. Anderen hebben er bijna een volledige werkweek aan.
Er zijn bij de Voedselbank 97 vrijwilligers actief. 
Opvallend is dat veel vrijwilligers jarenlang actief blijven. Het verloop onder 
medewerkers is gering. Blijkbaar wordt de werksfeer aantrekkelijk gevonden. 
Ook worden er wel eens activiteiten ondernomen niet door maar voor de 
vri jwi l l igers: een musicalbezoek, een borrel en kleine attenties bij 
verjaardagen, ziekte en jubilea.

Vacatures

Over het algemeen konden vacatures snel vervuld worden. De Voedselbank 
werkt goed samen met de Vrijwilligerscentrale, die in Haarlem voor een aantal 
non-profitorganisaties vrijwilligers werft.
Eén effect van de economische recessie is, dat er meer mensen zonder betaald 
werk zijn. Uit deze groep komen regelmatig vrijwilligers naar voren. 
Voor mensen die tijdelijk zonder werk zijn, is vrijwilligerswerk een manier om 
op een plezierige manier maatschappelijk actief te zijn. Daarnaast vindt je 
makkelijker een andere baan als blijkt dat je actief bent geweest toen je 
zonder betaald werk zat.
De Voedselbank biedt ook stageplaatsen voor jongeren. We vinden dat 
belangrijk: jongeren maken kennis met een facet van de samenleving dat de 
meesten absoluut niet kennen en met het werk binnen een organisatie. Ze 
zien dat velen uit maatschappelijke betrokkenheid werkzaam zijn. Dat is iets 
wat je niet gauw vergeet. 
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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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Bestuur en bedrijfsleiding 

Bestuur

Voorzitter: 
Bernard Luttikhuis

Secretaris:
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
 Gezien Wenneker
 Gerald Pitscheider
Coördinator uitdeelpunten: Ellie Scheppers
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Raad van Advies

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

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