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Woord vooraf 

Ik doe even iets wat eigenlijk niet mag in een jaarverslag over 2014: ik 
kijk namelijk toch even één weekje verder over de rand van 2014 heen 
naar wat er gebeurde op 9 januari 2015. Toen reikte het Haarlems 
Dagblad namelijk voor de eerste keer de prijs voor ‘Haarlemmer van het 
jaar 2014’ aan … Anga Veldhuizen! Zij is als bedrijfsleider al vele jaren de 
spil van het werk in onze Voedselbank. Zij won de verkiezing tot 
‘Haarlemer van het jaar 2014’ uiteindelijk met een straatlengte 

voorsprong op de toch echt niet geringe concurrentie. Dat was in de eerste plaats 
natuurlijk een blijk van waardering voor haar persoonlijke inzet, maar tegelijkertijd 
toch ook voor het werk van de Voedselbank Haarlem als geheel. Haarlemmers uit alle 
lagen van de bevolking kennen inmiddels hun Voedselbank, waarderen hun 
Voedselbank en – niet te vergeten! – steunen hun Voedselbank ook royaal met giften 
in geld en nature.  
Het jaar 2014 was in veel opzichten voor de Voedselbank Haarlem een goed jaar. Het 
aantal klanten nam af met een kleine 20% van 339 naar 278 klanten. Daarmee komt 
het aantal klanten weer ongeveer uit op het aantal klanten in 2013. Die afname van 
het aantal klanten vinden wij een goede zaak, want hoe minder mensen ons nodig 
hebben, hoe liever het ons is. Die afname van het aantal klanten heeft vermoedelijk 
iets te maken met het meerekenen van het ‘kindgebonden budget’ in de normstelling 
voor het verkrijgen van een voedselpakket. Maar het lijkt er toch ook op, dat hier een 
eerste sneeuwklokje van een economische lente de kop op steekt: het ging veel 
Haarlemmers  in 2014 weer iets beter. 
Het jaar 2014 was voor ons als Voedselbank ook een goed jaar voor wat betreft de 
hulp die wij konden bieden. We vonden voldoende spullen om onze klanten met goed 
gevulde tassen naar huis te laten gaan. Het lijkt wel of het lokale bedrijfsleven ons 
steeds beter weet te vinden, wanneer er voedingsmiddelen en andere 
supermarktproducten over zijn. We nemen ze nog steeds graag aan! 
Omdat de Voedselbank in 2014 als bedrijf goed liep, konden we onze aandacht ook op 
iets anders richten: het waarborgen van de voedselveiligheid. Daar viel nog een 
verbeterslag te maken, bijvoorbeeld in het goed gekoeld vervoeren van onze 
producten naar de diverse uitdeelpunten. Die verbeterslag hebben we met de inzet 
van alle vrijwilligers in alle lagen van de organisatie in 2014 inderdaad kunnen maken.  

Als je een voorbij jaar zonder aarzelingen ‘goed’ durft te noemen, wat valt er dan nog 
te wensen voor een nieuw jaar? Wat mij betreft vooral, dat de economische lente voor 
veel Haarlemmers met onvaste banen (flexbanen, 0-urencontracten) nog weer iets 
verder doorzet, zodat we ook een volgend jaar weer een lichte daling in het 
klantenbestand kunnen noteren. 

Bernard Luttikhuis 
voorzitter Voedselbank Haarlem e.o. 

!3



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, 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 meegerekend als uitgave. 
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 € 60,00 
• voor ieder kind t/m 18 jaar € 50,00  

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.).  

!  
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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 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 achter 
elkaar 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. Tenslotte kan ook Stem in 
de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 te Haarlem intakes doen maar dit betreft 
voornamelijk vluchtelingen die nog in het traject van een asielaanvraag zitten. 
 
Bij een positief besluit op de aanvraag van een pakket kan de klant met onmiddellijke 
ingang wekelijks een levensmiddelenpakket ophalen bij één van uitdeelpunten van de 
voedselbank Haarlem. Bij een afwijzende beslissing kan men desgewenst in beroep 
gaan bij het bestuur van de Voedselbank.  

Wij hebben inmiddels 10 uitdeelpunten in Haarlem, Zandvoort en Heemstede. In 
uitzonderingssituaties – indien men bijvoorbeeld ziek is of slecht ter been – kan het 
pakket ook worden thuisbezorgd.  

Mariska Beerens is als bestuurslid klanten verantwoordelijk voor het beheer van het 
klantenbestand. Jarenlang wat Patrice Staal haar steunpilaar in het uitvoerende werk. 
In september 2014 legde Patrice haar taak neer om zich ook weer eens aan andere 
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zaken te kunnen. Gelukkig meldden zich al spoedig enige nieuwe vrijwilligers aan, die 
bereid waren haar werk over te nemen en die dat inmiddels op kundige wijze doen. 

Groei en verloop van het klantenbestand 

De Voedselbank Haarlem had op 31 december 2013 in totaal 339 gezinnen als klant. 
Op 31 december 2014 waren dat er 278. Dat is een afname van bijna 20% vergeleken 
met 2013.  

Eind 2014 werd van de uitgegeven pakketten gebruik gemaakt door 679 personen, 
waarvan 271 kinderen jonger dan 18 jaar.  
Binnen het klantenbestand vindt een toenemend verloop plaats. Dit is enerzijds te 
verklaren door striktere interne controle en anderzijds door de recessie, die maakt dat 
meer mensen hulp nodig hebben – ook kortdurende hulp. In 2014 zijn er 141 nieuwe 
gezinnen bij de voedselbank gekomen en 371 gezinnen ook weer weggegaan.  
De belangrijkste reden van stopzetting van een pakket was in 2014 net als in 2013 
dat de klant weer boven de norm die de Voedselbanken hanteren kwam te zitten. Eén 
van de voornaamste reden hiervoor is dat wij sinds januari 2014 het kindgebonden 
budget meetellen in de norm. Ook zien wij dat de inkomsten van sommige klanten 
gelukkig omhoog gaan. Dit is deels door arbeid en deels door toeslagen. Ook zien wij 
meer klanten die maar kort van de voedselbank gebruik maken. Dit is een positieve 
ontwikkeling voor zowel de klant als de voedselbank. Wij zijn er tenslotte niet voor de 
structurele hulp maar meer als ‘noodhulp’.  

Redenen waarom er 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 drie jaar uit 
de schulden te komen. Zij 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 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.  
Een nieuwe groep en groeiende groep klanten vormen tenslotte de 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 werkelijk álles aan om zichzelf met werk een 
inkomen te verschaffen, maar kunnen toch niet rondkomen van het geld dat zij 
verdienen. Ook voor hen blijkt de hulp van de Voedselbank dikwijls van groot belang 
om een moeilijke tijd te overbruggen. We helpen hen graag, maar zijn samen met hen 
blij, als zij het weer zonder onze hulp kunnen stellen.  
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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. Zo ook dit jaar. Veel gebeurtenissen worden 
direct gemeld via de website. Dit jaar is besloten vanuit het bestuur om het logo te 
veranderen: het nieuwe logo prijkt inmiddels ook op de voorpagina van dit 
jaarverslag. Niet iedereen was daar even blij mee. Want aan het bestaande logo, in 
dat prachtige groen gevormde beeld met de vis in een boterham, waren veel 
medewerkers gehecht geraakt. Het zal dus even wennen zijn dus. Maar er is ook een 
pluspunt aan het nieuwe logo met de witte vork in het oranje hart. Dat sluit aan bij 
het logo van de grote landelijke organisatie die de voedselbanken in Nederland 
inmiddels zijn gaan vormen.  
Dit logo wordt begin 2015 geïntroduceerd, maar de kleuren van de website zijn in de 
loop van 2014 al aangepast. En de website kreeg meteen ook een wat moderner 
uiterlijk. Om in te spelen op de trend van de sociale media is ook het Facebook- 
account fors geactiveerd. Met name Haaike Braakhuis heeft daartoe de nodige 
inspanningen verricht.  

!  
  
Wat betreft de acties, die zijn er in talloze vormen geweest en hebben veel geld en 
goederen opgeleverd. Zoals elk jaar hebben leerlingen van het Eerste Christelijk 
Lyceum op ludieke wijze goederen verzameld voor onze klanten, daarbij zeer goed 
begeleid en voorgelicht door het lerarenkorps. Vermeldenswaard is ook de actie van 
Casino Zandvoort, die de fooienpot van een jaar doneerde. En leuk was de actie van 
het Spaarneveer die gratis tussen de Spaarne-oevers pendelt, en gedurende een 
aantal weken een pot ter beschikking stelde waarin passagiers een bijdrage konden 
deponeren. In de loop van het jaar waren meer van dit soort donaties, meestal 
spontaan georganiseerd door betrokken mensen en/of bedrijven. Kerken droegen bij 
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via hun vastenacties. Dames van de kappersschool boden spontaan aan (al twee of 
drie keer) klanten van de voedselbank te komen knippen. De kledingbeurs was weer 
een groot succes. Maar wat zeker niet onvermeld mag blijven zijn de supermarkt-
acties. Elke twee weken staan vrijwilligers bij verschillende supers om extra 
ingekochte boodschappen in ontvangst te nemen. Met altijd de grootst mogelijke 
gastvrijheid en hulp waar nodig van de supermarkten zelf. Hartverwarmend is de 
bereidheid bij alle mensen om te helpen. Voor een indruk: in 2014 zijn er op 26 
zaterdagen van dit soort acties geweest, die in totaal 762 overvolle kratten hebben 
opgeleverd. Daarnaast mocht Voedselbank Haarlem e.o. een Albert Heijnzaak (aan de 
Kruisstraat, centrum Haarlem) zo ongeveer ‘leeghalen’ vanwege een grote 
verbouwing. Bij al deze acties zijn veel vrijwilligers betrokken, die elke keer groots 
werk verrichten. Veel dank gaat zeker uit naar diegene die deze acties altijd perfect 
organiseert: Coby Vos (zie foto).  

!

Bij veel acties zijn de lokale kranten ingelicht, zodat er met regelmaat artikelen over 
Voedselbank Haarlem e.o. verschenen zijn. 
Verder zijn er rondleidingen gedaan in het bedrijf, met name in de Oostvest, bestemd 
voor leerlingen van allerlei scholen, waarbij natuurlijk Anga Veldhuizen zeer betrokken 
is, met hulp van Ton Moolenaar en (gelukkig weer af en toe terug) Patrice Staal. 
Regelmatig zijn er stagiaires die komen helpen bij dit dynamische bedrijf. Er zijn in 
2014 helaas geen nieuwsbrieven verschenen, terwijl gebleken is dat daar ‘in het veld’ 
wel degelijk behoefte aan is. Deze leemte zal in 2015 door Pr en Communicatie 
worden opgevuld.  
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Financiën 

���
Ondanks de economische recessie en de daarmee gepaard gaande oplopende 
werkloosheid, minder financiële armslag voor de mensen en de grote onzekerheid 
voor de toekomst, heeft de Voedselbank Haarlem en omstreken van particulieren, 
bedrijven, stichtingen en kerkgenootschappen in 2013 het geweldige bedrag van € 
97.000 (in 2012 € 68.000) aan giften en donaties ontvangen.  
Deze € 97.000 is ruim voldoende om de exploitatiekosten van bijna € 50.000 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 en de (eventuele) aanschaf van een koelwagen om te kunnen voldoen 
aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit. 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 wordt deze reserve inmiddels op bescheiden schaal gebruikt voor de incidentele 
aankoop van voedsel en andere producten, die mensen soms hard nodig hebben, 
maar die wij niet vanuit het bedrijfsleven ontvangen. Een voorbeeld daarvan is de 
aanschaf van luiers voor mensen met zeer kleine kinderen. 
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 2014 op hun onmisbare steun 
rekenen.  
Diegenen, die belangstelling hebben voor het volledige financieel jaarverslag, kunnen 
een exemplaar daarvan aanvragen bij het bestuur.  
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Vrijwilligers 

In 2014 is het aantal vrijwilligers vrijwel constant gebleven (ca. 130 personen). Zeker 
omdat er in 2014 sprake was van een dalend aantal gebruikers van onze voedselbank, 
was het aantal vrijwilligers voldoende om de organisatie goed draaiende te houden. 
Opmerkelijk is  het feit, dat steeds meer nieuwe vrijwilligers ons rechtstreeks weten te 
vinden zonder tussenkomst van de VWC ( Vrijwilligers Centrale Haarlem).     
In een paar gevallen zagen we zelfs dat zoons/dochters van bestaande vrijwilligers 
zich ook aanmeldden. O.a. hierdoor is 
he t bes tand van v r i jw i l l i ge rs 
gemiddeld wat jonger geworden. Veel 
vrijwilligers doen hun werk voor de 
voedselbank overigens al heel lang 
en met veel plezier. 
Aan nieuwe vrijwilligers, die zich voor 
de werkzaamheden op de Oostvest 
aanmelden worden nu  gevraagd om 
zich voor 1 dagdeel per week  van 
(tenminste) 4 uur in te zetten zodat 
duidelijker is wie op welke tijdstippen 
aanwezig is en mensen flexibeler 
ingezet kunnen worden. Het aantal 
stagiaires is afgenomen omdat de 
‘maatschappelijke stage’ niet meer 
verplicht is. 
Veel aandacht en energie is dit jaar 
besteed aan de verbetering van de 
voedselveiligheid op het gebeid van  
koeling en hygiëne. Aangezwengeld 
door de voorzitter is een goed 
bezochte avond georganiseerd om 
nut en noodzaak hiervan onder de 
aandacht te brengen. Alle vrijwilligers zijn gevraagd om (alsnog) een handtekening te 
zetten onder een hygiëne-protocol. Na enig aandringen is dit goed gelukt en heeft 
iedereen nu getekend. In het vernieuwde vrijwilligerscontract wordt nu direct 
getekend voor het feit, dat vrijwilligers kennis dragen van de vereiste hygiëne-regels. 
Niet gelukt is een experiment om per 2 weken op maandag, voorafgaand aan het 
vullen van de kratten, deze schoon te maken. Inmiddels  lukt dat toch, omdat nieuwe 
vrijwilligers voor wat meer uren komen (zie hierboven). 
Door het vertrek van ‘oppervrijwilligster’ Patrice Staal als administratieve spin in het 
web ontstond een flink probleem dat uiteindelijk is opgelost door haar taken op te 
splitsen en te verdelen onder 5 andere vrijwilligers waardoor de continuïteit en de 
bereikbaarheid per telefoon gewaarborgd bleef. Hulde voor vrijwilligster/bestuurslid 
Mariska Beerens voor het vele werk dat door haar, in dit kader, verricht is. Wat we 
ervan geleerd hebben is dat niet al te veel taken op de schouders van één persoon 
moeten komen te liggen. Dit laatste geldt ook voor de vele taken van bedrijfsleider 
Anga Veldhuizen. Haar taken zijn nauwkeurig in beeld  gebracht en waar mogelijk 
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gedelegeerd. Door het vrijwel volledige vertrek van Laurens van Lieshout (hij heeft 
een betaalde baan gevonden) als assistent-bedrijfsleider is een belangrijke vacature 
ontstaan die nog niet vervuld is. 
Er is (en wordt) nadrukkelijk gezocht naar een krachtige persoon die zijn taken kan 
overnemen en die ook in staat is om Anga Veldhuizen in voorkomende gevallen te 
vervangen en te ondersteunen. 
Tenslotte nog wat korte activiteiten voor/met onze vrijwilligers in 2014 (in willekeurige 
volgorde): 
• Afscheidsreceptie voor Patrice Staal met maar liefst 60 bezoekers; 
• Nieuwjaarsreceptie met stamppotmaaltijd bij “ Stem in de Stad”. Ook hier ca. 60 

bezoekers’ 
• Aanbod aan alle vrijwilligers van Philharmonie/Stadsschouwburg om een aantal  

producties bij te wonen tegen zeer gereduceerde prijs (2 voor de prijs van 1;  
• Een avondworkshop o.l.v Helena van Dansink, helaas matig bezocht maar zeer 

gewaardeerd; 
• De gebruikelijk aandacht voor vrijwilligers bij verjaardagen, lief en leed etc. 
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Bestuur en bedrijfsleiding  

Bestuur 

Bedrijfsleiding 

Bedrijfsleider:  Anga Veldhuizen                                             
Assistent-bedrijfsleiders: Laurens van Lieshout                               
 Gezien Wenneker                                                                  
 Erik van de Leij                                                                   
Coördinator planning uitdeelpunten: Ellie Scheppers               
Klantenadministrateur: Patricia Staal                                 
Coördinator supermarktacties: Coby Vos                        

Voorzitter:  
Bernard Luttikhuis 

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 

Leger des Heils 
Dhr. D. van den Hoek 

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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