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Voorwoord 
 
2016, een jaar  vol veranderingen, tegenstellingen en uitdagingen ! 
Voor de Voedselbank Haarlem e.o was 2016 een veelbewogen jaar. Ook een jaar van tegenstellingen: waar 
Voedselbanken in Nederland, zo ook in Haarlem, geconfronteerd worden met dalende aantallen klanten, terwijl de 
armoede , volgens het Sociaal Cultureel Planbureau , tussen 2006-2016 met 40% gestegen is .. 
Ook de achtergrond van onze klanten wijzigt. Een verschuiving van schuldenproblematiek naar structureel te weinig geld 
om in basisbehoeften te voorzien, zoals kleding, eten, wonen en zorgverzekering. Van de mensen die in armoede leven 
heeft 50% een baan. Eenoudergezinnen en alleenstaanden blijven de meest kwetsbare groepen. 
Ook de Voedselbank Haarlem e.o. onderkent dat wellicht niet alle mensen in armoede worden bereikt op dit moment. 
Redenen hiervoor kunnen zijn het imago van Voedselbanken, schaamte, toelating-criteria en de terughoudendheid voor 
aanmelding bij laaggeletterden. Om deze redenen is in het laatste kwartaal van 2016 een plan van aanpak geformuleerd 
waarbij per 1 januari 2017 de normen voor leefgeld verruimd zijn en is een set van maatregelen vastgesteld om de 
communicatie met de doelgroep te intensiveren. 
Na jarenlange onderhandelingen met producenten van voedingsmiddelen en supermarktketens is 2016 het jaar van de 
doorbraak! Door de professionalisering bij onze voedselbanken voor wat betreft voedselveiligheid, is vrijblijvendheid 
voor producenten en supermarkten voor het geven van voedsel aan Voedselbanken omgezet in een verplichting. 
Hierdoor is het voedselaanbod drastisch toegenomen met een verschuiving van houdbaar naar vers , gekoeld en diep 
gevroren. Met deze ontwikkeling zouden wij in staat zijn de aangeboden voedselpakketten gevarieerder, gezonder, 
verser en toereikend voor een hele week te vullen. Uit onderzoek is bekend dat zolang  mensen stress ervaren om eten 
voor de week te regelen men niet in staat is haar/zijn eigen situatie structureel te verbeteren. Bovenstaande 
ontwikkeling  is voor komend jaar  de uitdaging om te realiseren in logistieke zin. 
 
2016 was ook een verandering voor de Voedselbank Haarlem e.o. door het afscheid van onze bedrijfsleider Anga 
Veldhuizen en voorzitter Bernard Luttikhuis na 8, respectievelijk 9 jaar. Hun inzet is van onschatbare waarde geweest. 
 
Ook vernamen we dat onze huisvesting aan de Oostvest, na ruim 10 jaar, in de verkoop gaat en wij als Voedselbank een 
nieuw onderkomen  moeten vinden. Zowaar een pittige uitdaging in een periode waar de onroerend goed markt hoogtij 
viert. 
Voedselbank Haarlem, afhankelijk van donaties en giften, zag haar inkomsten stabiel tot licht dalen en zal, wil men 
bovenstaande veranderingen, uitdagingen en doelstellingen realiseren, extra inkomsten moeten genereren . 
Ook voor onze vrijwilligers zijn dit veel veranderingen in een kort tijdsbestek.Want door de inzet van onze vrijwilligers is 
het. afgelopen jaar perfect verlopen, hebben we stappen gemaakt in verdere professionalisering en zullen we de 
uitdagingen voor volgend jaar bereiken met als doel de armoede verder te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan 
en uitvoering te geven aan onze signaleringsfunctie. 
  
 
  
Armand Hamers 
Voorzitter Voedselbank Haarlem en omstreken 
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Doelstelling 
 
De stichting Voedselbank Haarlem en omstreken is een vrijwilligersorganisatie met een ANBI-status met de volgende 
doelstellingen: 
 

- het bieden van een handreiking in de vorm van voedsel aan hen die in armoede leven in het werkgebied van de 
Voedselbank Haarlem e.o. 

- het tegengaan van de verspilling van voedsel 
- het  signaleren (naar maatschappij, politiek en ketenpartners) van armoede  

 
De Voedselbank Haarlem e.o. tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door voor consumptie geschikte 
voedingsmiddelen en andere levensmiddelen bij het bedrijfsleven in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen 
aan de doelgroep.  
Daarbij kunnen gesignaleerde misstanden onder de aandacht worden gebracht.  
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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 rondkomen van maximaal 

€ 390 per maand (voor voedsel, kleding, schoolboeken, huishouden e.d.). Dit is een totale verhoging van € 50 
vergeleken met voorgaande jaren. 

Deze normering is per1 januari 2017 weer aangepast 
 
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunnen mensen zich wenden tot Dock (voormalig 
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 
Dock vindt het eerste intakegesprek plaats. Dat biedt het voordeel dat klanten in dit eerste contact bij Dock 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 stopgezet. 

Voor de eerste intake kunnen mensen terecht op de hoofdvestiging van Dock Oostvest 60, 2011 AK Haarlem 
alsmede op de andere vestigingen van Dock verspreid door Haarlem. Dock werkt ook met 9 wijkteams die bij 
de mensen thuis komen en op deze manier o.a. kunnen constateren of een voedselpakket nodig is. 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. 

 

De  Voedselbank  Haarlem  heeft in 2016  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 drie andere vrijwilligers de klantenadministratie bij. Ook is zij elke week aanwezig op een ander 
uitdeelpunt voor her-intakegesprekken met bestaande klanten. Hierin verifieert zij of de  klant nog in 
aanmerking komt voor een voedselpakket. 

 
Groei en verloop van het klantenbestand 
 
De Voedselbank Haarlem had op 31 december 2015 in totaal 262 gezinnen als klant. Dat is 15 gezinnen 
minder dan een jaar eerder. Op 31 december 2016 waren dat er 202. We zien dus al drie jaar een lichte 
daling van het aantal klanten. Eind 2016 werd van de uitgegeven pakketten gebruik gemaakt door 469 
personen, waarvan 181 kinderen jonger dan 18 jaar. 

In 2016 zijn er 80 nieuwe gezinnen bij de voedselbank gekomen en 212 gezinnen vertrokken. In 2015 
waren die getallen respectievelijk 123 nieuwe gezinnen en 259 vertrokken gezinnen. Er zijn dus minder 
klanten vertrokken dan in 2015. Dit zal te maken hebben met de hogere normering. De  belangrijkste  
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reden  van  stopzetting  van  een  pakket  was  in  2016  net  als voorgaande jaren dat de klant weer 
boven de norm die de voedselbanken hanteren kwam te zitten (106 klanten) en dat zij 3 jaar klanten waren 
(33 klanten). Ook zien wij dat de inkomsten van sommige klanten omhoog gaan. Dit is deels door arbeid 
en deels door toeslagen. We zien echter ook, net als in 2015, weer meer “oude”  klanten terugkomen. Dit 
komt ook omdat wij voormalige “3 jaars “ klanten het recht geven na 5 jaar geen pakket te 

hebben gehad weer voor 1 jaar klant te worden. Uiteraard worden hierbij de gebruikelijke normen gehanteerd 
. Dit is een bestuursbesluit geweest van de voedselbank Haarlem omdat wij zien dat hier behoefte aan is en 
omdat wij voldoende producten hebben om deze klanten van een voedselpakket te voorzien. 

 

De voornaamste reden dat voor hulp bij de voedselbank wordt aangeklopt is dat men vaak diep in de schulden 
zit. Veel klanten hebben een schuldsaneringtraject (WSNP), waarbij met behulp van een bewindvoerder 
getracht wordt in 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 of men 
heeft nog uitstaande boetes en dan mag men niet in de WSNP totdat deze boetes betaald zijn. Hierdoor 
komen mensen nog verder in de schuld. 

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 of de uitkering is , om wat voor reden dan ook, stopgezet. 

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. 

 
In het laatste kwartaal van 2015  k w a m  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. Dit gaat echter in 2017 veranderen daar de landelijke organisatie van voedselbanken heeft besloten de 
vluchtelingen wel te helpen indien nodig. De voedselbank Haarlem heeft besloten de vluchtelingen een 
voedselpakket voor max 3 maanden te geven indien de toeslagen (huur, zorg en kindgebonden budget)nog 
niet zijn toegekend..  

Per 1 januari 2017 zullen de normen voor toelating tot de voedselbank weer omhoog gaan dus verwachten wij 
wel een groei in het aantal klanten dit jaar. 
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VRIJWILLIGERS 
 
In 2016 is het aantal vrijwilligers ten opzichte van 2015 licht gedaald van ca. 130 naar ca. 120. Deze beperkte 
daling had echter geen gevolgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Kennelijk lukt het ook prima met 
iets minder mensen. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilliger is verder gedaald. Jonge en sterke "schouders" 
zorgen er ook voor dat we met wat minder mensen toekunnen.  
Heel veel vrijwilligers doen hun werk voor onze voedselbank met hart en ziel en dat vaak al heel veel jaren lang. 
In het geheel van de organisatie blijkt dat het bestuur vrij weinig moeite hoeft te doen om vacatures opgevuld 
te krijgen als die onverhoopt toch ontstaan. Via eigen netwerken en sociale media zijn vacatures snel weer 
opgevuld. De rol van de Vrijwilligers Centrale Haarlem is hierdoor kleiner geweest dan voorgaande jaren. We 
plukken de vruchten van onze grote naamsbekendheid en hebben de wind daardoor behoorlijk mee.  
 
Belangrijkste werkzaamheden voor het bestuur op het terrein van de personele bezetting hadden te maken de 
herverdeling van de taken na het vertrek van onze vrijwilligster Patrice Staal (die heel lang het administratie 
hart van onze organisatie was) en natuurlijk het al in 2015 aangekondigde vertrek van onze bedrijfsleider Anga 
Veldhuizen. Beide dames zijn in 2016 middels zeer druk bezochte afscheidsrecepties uitvoerig bedankt, 
uitgezwaaid en in de bloemetjes gezet. Hetzelfde gold voor Bernard Luttikhuis die zijn 3 termijnen als voorzitter 
erop had zitten. Alle "sleutelposities" zijn nu weer goed bezet. De functie van Patrice is verdeeld over meerdere 
personen, Bernard is opgevolgd door Armand Hamers, die al een tijd meeliep als vice-voorzitter, en Anga 
Veldhuizen is - na een solide sollicitatieprocedure - opgevolgd door Fulbert Nijpels.  Fulbert kreeg een 
aanstelling voor 20 uur en hij is nu de enige betaalde kracht binnen de organisatie. Dat was wel even wennen 
en is veel over vergaderd voor we als bestuur zover waren dat een betaalde bedrijfsleider de enige optie was ! 
(De andere optie was het sluiten van de voedselbank!) 
 
De sollicitatieprocedure heeft bovendien opgeleverd dat we er 2 enthousiaste assistent-bedrijfsleiders aan 
overhielden. Inmiddels is duidelijk dat dit nieuwe team prima functioneert en dat de stemming onder de 
vrijwilligers gelukkig niet geleden heeft onder het vertrek van Patrice, Bernard en Anga. 
 
In januari was er weer de oergezellige stamppottenmaaltijd (met verloting) bij "Stem in de Stad". Maar liefst 80 
vrijwilligers schoven aan en het werd weer een gezellige boel. 
 
Een  recente ontwikkeling is het aangekondigde vertrek voorjaar 2017 van onze secretaris Kick Vergers die ooit 
begon als chauffeur. Ook in de opvolging van Kick is inmiddels voorzien en draaide het laatste deel van 2016 de 
heer Binnert Onderwijzer al mee als beoogd secretaris.  
 
Steeds duidelijker werd in de loop van 2016 dat door de invloed van - snel op ons afkomende - interne en 
externe ontwikkelingen grote veranderingen in het verschiet liggen die ook consequenties zullen gaan hebben 
voor de manier wij tot nu toe werkten en die onze vrijwilligers rechtstreeks zullen raken. In het volgende 
jaarverslag hierover ongetwijfeld veel meer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

2016 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. 
Ook op onze goed bekeken pagina Voedselbank Haarlem e.o. op Facebook zijn de laatste nieuwtjes te vinden. 
  
Door het hele jaar heen loopt een rode draad van supermarktacties. Daar wordt organisatorisch en publicitair 
veel aandacht aan besteed. Zo ook in 2016. Verantwoordelijk voor de hele gang van zaken is, al jaren eigenlijk, 

Coby Vos. Zij onderhoudt de contacten met de supermarkten en stuurt de vrijwilligers aan. Het is dan ook 
toepasselijk om haar eens ‘aan het woord’ te laten, in de vorm van haar traditionele jaaroverzicht gericht aan 
de medewerkers, zo rond Kerst: 
 
Beste allemaal, 
  
Het is alweer bijna het eind van het jaar. Een mooi moment om eens terug te blikken. Hoe is het gegaan met 
onze inzamelacties bij de supermarkten? Hoe succesvol waren ze? 
Ik ben daarom maar eens aan het tellen gegaan. En ik vind het fijn om deze informatie ook met jullie te delen. 
Uiteindelijk is het dankzij al jullie hulp dat de acties konden plaatsvinden en dat er zoveel kon worden 
ingezameld. 
Dit jaar hebben we 18 inzamelacties gehouden. Dat is wat minder dan in de afgelopen jaren. Vooral in de eerste 
helft van 2016 kreeg de voedselbank veel producten van elders, reden om af en toe een supermarktactie over te 
slaan. Na de zomervakantie hebben we weer elke twee weken onze SMA gehouden. Het resultaat: In totaal 
leverden deze acties 1096 volle kratten op!!! 
Ik vind dat echt een buitengewone prestatie. Een prestatie die alleen maar mogelijk was dankzij het feit dat we 
met elkaar zo’n fijn, goed samenwerkend en gemotiveerd SMA-team vormen. Ik ben blij met jullie en wil jullie 
graag enorm bedanken voor al je inzet en hulp het afgelopen jaar!!! 
  
Ook regionaal zijn wij van Voedselbank Haarlem en omstreken actief betrokken geweest, want voor de 
regionale inzamelactie op 18 mei van dit jaar hebben wij flink meegedacht en de persberichten verzorgd. 
  
Het grote draaipunt dit jaar was natuurlijk het afscheid van de twee voedselbank-mastodonten Bernard 
Luttikhuis (voorzitter vanaf bijna het eerste uur) en Anga Veldhuizen (zo’n acht jaar de spil van de werkvloer en 
alles wat daar mee te maken heeft). Op 7 juli hebben wij op een feestelijke wijze beiden bedankt voor al het 
werk dat zij voor de voedselbank hebben gedaan. Dat was het Haarlems Dagblad ook niet ontgaan, zoals blijkt 
uit onderstaande publicatie: 

http://www.voedselbankhaarlem.nl/
https://www.facebook.com/voedselbank/
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Gelukkig zijn deze vitale plekken overgenomen door nieuwe mensen waar wij heel blij mee zijn. 
  

Links de nieuwe voorzitter Armand Hamers, rechts bedrijfsleider Fulbert Nijpels, met tussen hen in de twee 
assistent-bedrijfsleiders Gert Jan Nieuwenhuis en Mark Nieuwkoop.  
  
Er waren ook dit jaar weer talloze donaties, grote en kleine. We zijn iedereen daar erg dankbaar voor. Teveel 
om op te noemen, maar misschien wel aardig om er één uit te lichten. Er is een groepje mensen dat elkaar 
iedere dag ontmoet bij de Vomar aan de Paul Krugerkade. Bij de koffieautomaat worden allerlei nieuwtjes uit 
de buurt doorgenomen, maar ze helpen elkaar en andere bezoekers die met vragen zitten over belastingen, de 
verkoop van een huis, mantelzorg enz. Daarmee trokken zij kennelijk de aandacht, want tot hun eigen 
verbazing waren zij de verrassende winnaar van de aanmoedigingsprijs van de Participatieraad. Het bedrag dat 
ze daarmee verdienden (€500) gaven ze direct door aan Voedselbank Haarlem. Met als argument: ´Je kunt wel 
iedere dag gebak bij de koffie nemen, maar we doen er liever wat goeds mee´. 
  
Er waren in 2017 vele persmomenten, waarbij de regionale bladen bij betrokken waren en heeft met name het 
Haarlems Dagblad meerdere malen getoond Voedselbank Haarlem een warm hart toe te dragen. Zo waren ze 
bij het afscheidsfeest, bij gebeurtenissen als het mogen leeghalen van een Albert Heijn-vestiging in Zandvoort 
(wegens een grote verbouwing), bij de grote kerstdrukte en bij het maken van een videoportret van 
bedrijfsleider Fulbert Nijpels ter gelegenheid van Wereldvoedseldag in oktober. En zij houden nadrukkelijk de 
vinger aan de pols waar het gaat om de grote veranderingen die voor ons op stapel staan, zoals de aanstaande 
verhuizing naar een ander pand en de transitie van de voedselbank naar het zogenaamde ‘supermarktmodel’. 
In de loop van volgend jaar zullen deze ingrijpende veranderingen plaatsvinden. 
  
Als laatste op pr-gebied valt nog op te merken dat in de maand december Jan Glas bij de voedselbank is langs 
geweest. Hij is, volgens eigen zeggen, een ‘nieuwsgierige verhalenverteller die met veel plezier een organisatie 
'smoel' geeft en de menselijke kwaliteiten zichtbaar maakt’. Dat heeft hij volledig waargemaakt door met 
enkele activiteiten mee te draaien en daarvan een aantal leuke verslagen te maken op zijn weblog GLASWERKT. 
De moeite van het lezen waard! 
  
 
 
 
 

https://www.glaswerkt.nl/weblog?key=Voedselbank%20Haarlem
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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 2016 het mooie bedrag van € 68.000 ontvangen. Dit 
was  aanzienlijk meer dan in 2015 toen € 57.000 werd gedoneerd. Met name werd vanuit het 
bedrijfsleven meer ontvangen. 
  
Deze € 68.000 is net voldoende om de exploitatiekosten van € 66.000 te dekken. Het voordelig saldo 
van € 2.000  is ten gunste van de algemene reserve gebracht. 
   
Hoogstwaarschijnlijk zullen wij een ander pand moeten betrekken en daarvoor huur gaan betalen. Hiervoor 
zullen wij aanwezige financiële reserves moeten inzetten. Daarnaast houden wij een reserve aan voor het 
voldoen aan onze verplichtingen indien wij de bedrijfsactiviteiten moeten staken.  
Wij zullen actief fondsen moeten werven om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
Onze hartelijke dank gaat uit naar onze vrijwilligers en donateurs, groot en klein, die ons in staat stellen ons 
werk te blijven doen. Hopelijk kunnen wij ook in 2017 op hun onmisbare steun rekenen.  
  
Diegenen, die belangstelling hebben voor het volledige financieel jaarverslag, kunnen een exemplaar 
aanvragen bij het bestuur.    
 
 
 

 
Bedrijfsleiding 
 
In 2016 is, zoals eerder geschreven, voorzien in nieuwe bedrijfsleiding. Wij hebben een bedrijfsleider 
aangesteld die wordt ondersteund door twee assistent-bedrijfsleiders. Daarmee zijn wij minder kwetsbaar en 
zorgen wij voor continuïteit in de bedrijfsleiding. 
De wisseling van bedrijfsleiding is in goede aarde gevallen, zowel bij de vrijwilligers, bij de klanten als bij het 
bestuur. 
Onze bedrijfsleider neemt deel aan een regionaal overleg voor collegiale afstemming. Een van de zaken die 
daaruit is voortgekomen is goede afspraken met lokale supermarkten, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot 
een gestage aanvoer van ingevroren vlees. 
Een ander voorbeeld van toegevoegde waarde van dit overleg is dat een uitruil kan plaatsvinden van voedsel: 
wij ruilen vaak een overschot aan ingevroren vlees met ingevroren vis van de Voedselbank Velsen/IJmuiden. 
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Bestuur per 31 december 2016 
 
Voorzitter       Armand Hamers 
Secretaris       Kick Vergers 
Penningmeester       Hans Redeker 
Klantenbeheer       Mariska Beerens 
Vrijwilligers       Willem Pijpers 
 
 
 
PR wordt verzorgd door Bart Padberg 
 
 
Bedrijf per 31 december 2016 
 
Bedrijfsleider       Fulbert Nijpels 
Assistent bedrijfsleider      Gert Jan Nieuwenhuis 
         ,,        Mark Nieuwkoop 
Coördinator supermarktacties     Coby Vos 
      ,,             planning uitdeelpunten    Ellie Scheppers 
 
 
 
 
Raad van Advies per 31december 2016 
 
Hr. P.J.H.M. Prevoo 
Mw P.de Vries 
Hr B. Van den Berg 
Hr. F.W. Mulder 
Hr. P. Vermeij 
Hr. K. Weel 
Hr. C. De Graaff 
 
 
 
 
Afscheidswoord Kick Vergers 
  
Na acht jaar mij te hebben ingezet voor de Voedselbank Haarlem, vond ik het tijd worden mijn aandacht op 
andere zaken  te richten. 
In februari 2009 zette ik mijn handtekening onder de vrijwilligersovereenkomst en en was daarbij 
gebombardeerd tot chauffeur onder begeleiding van Anga Veldhuizen. 
Alvorens na 2 jaar als secretaris toe te treden tot het bestuur, heb ik de organisatie in al zijn facetten mogen 
meemaken. Het inwerken werd mij gemakkelijk gemaakt door de toenmalige voorzitter Bernard Luttikhuis. 
2016 was het jaar van de grote veranderingen, waarbij de professionaliteit van de organisatie zou toenemen. 
Als secretaris werd ik betrokken bij een scala aan activiteiten, variërend van fundraising tot overleg met 
donateurs en overheden. 
Grote veranderingen binnen het management, waarbij ik van steun kon zijn. Samen met de huidige voorzitter 
Armand Hamers zijn er forse stappen voorwaarts gezet. 
In 2017 zal de Voedselbank Haarlem zich in toenemende mate gaan richten op haar toekomst, zowel in 
behuizing als in organisatie. De transitie is begonnen. 
Ik kijk met voldoening terug op mijn tijd bij de Voedselbank Haarlem. 
Dank aan alle mensen, die ik mocht ontmoeten. 
Het ga jullie goed. 


