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VOORWOORD

2017 was een roerig jaar met vele uitersten. Per 1 januari verruimden we onze
normen tot gebruikmaking van de voedselbank verder en sloten daarmee meer
aan bij de NIBUD-norm. De aantrekkende economie leidde voor een groep klanten
tot verdere inkomensstijging, terwijl een andere groep geconfronteerd werd met
een verdere tweedeling in onze maatschappij. Armoede, het verschil tussen rijk
en arm, steeg verder en noopte nogal wat klanten bij de voedselbank tot een
langere afhankelijkheid van diezelfde voedselbank. Stijgende kosten en nauwelijks
toekomstige inkomenspotentie waren de oorzaak bij deze klanten tot langere
afhankelijkheid. Een ontwikkeling waar we in de toekomst meer mee te maken
krijgen helaas.
De samenwerking die Voedselbank Nederland sloot met supermarkten en
producenten van voedsel heeft haar vruchten afgeworpen. Geen incidentele maar
structurele aanvoer van voedsel uit de nabije regio is het gevolg. Dagelijks kan
de voedselbank produkten afhalen bij de lokale supermarkten waarbij de nadruk
steeds meer op gekoeld en diepvries komt te liggen. Onze pakketten worden
daarmee gevarieerder, gezonder en meer vers. Deze ontwikkeling scherpt de eisen
van voedselveiligheid verder aan en confronteert de voedselbanken om logistieke
processen vanuit dit perspectief te beoordelen. Centralisatie van uitdeelpunten en
spreiding over de week in plaats van een moment over meer uitdeelpunten lijkt het
antwoord om voedselveiligheid onder controle te houden.
Onrust was er ook bij klanten en vrijwilligers aangaande de nieuwe huisvesting. De
Fietsznfabriek behoort tot het verleden en nieuwe huisvesting vinden in een periode
waarin de onroerend-goed-markt hoogtij viert is geen gemakkelijk uitgangspunt.
Vanuit de gemeente hoorden we dat er geen pand voor handen was en commerciële
huur de enige optie zou zijn. Na ruim vijftien jaar werden we als voedselbank
geconfronteerd met betalen van huur voor onze toekomstige huisvesting.
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Actief is er gezocht naar structurele financiële bijdrage bij gemeenten, kerkelijke
instellingen en particulieren. Deze processen van onzekerheid gepaard gaande met
de plotselinge brand bleven de gemoederen bezighouden onder onze klanten en
vrijwilligers. Slechts bescheiden kon het bestuur zekerheden bieden. Nu eind 2017
hebben we een pand waar mogelijk, bij toekenning van vergunning, de komende
vijf jaar Voedselbank Haarlem en omstreken haar honk zal vestigen.
Het steeds meer naar buiten treden in het maatschappelijk leven alsmede het
structureel aantrekken van financiële middelen betekende ook een verandering
voor de voedselbank. De meer naar binnen gerichte cultuur maakt plaats voor
verantwoording afleggen richting stakeholders zoals gemeenten, kerkelijke
instellingen en andere donateurs. Met deze meer naar buiten gerichte cultuur
hoorde ook een andere structuur. Daarom werd de ‘Stichting Vrienden van de
Voedselbank’ opgericht, die ten doel heeft structureel middelen te werven en
goedkeuring te geven aan de plannen van Voedselbank Haarlem. Het bestuur
bestaat uit een breed maatschappelijk veld van bedrijfsleven, openbaar bestuur,
financiële en kerkelijke instellingen.
Al deze ontwikkelingen zouden nooit bewerkstelligd kunnen worden zonder de hulp
van onze nooit versagende groep van vrijwilligers die slechts één doel voor ogen
hebben: het helpen van medemensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben in deze
samenleving in de vorm van voedsel ter completering van hun maaltijden. Deze
hulp is fantastisch en vormt de ruggengraat van onze voedselbank! Namens het
bestuur dank ik jullie van harte voor jullie inzet, enthousiasme en goede ideeën.
Armand Hamers, voorzitter bestuur Voedselbank Haarlem en omstreken

Het eind van een tijdperk........
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KLANTEN

Wanneer kan men
klant worden van de
voedselbank?
Om voor een
voedselpakket in
aanmerking te komen
wordt gekeken naar de
netto inkomsten en de
vaste lasten van een
huishouden.
De voedselbank verstaat
onder besteedbaar/netto
inkomen het bedrag
dat men maandelijks
overhoudt na aftrek van
vaste lasten, zoals huur/hypotheek, elektra, gas, water, premie zorgverzekering,
overige verzekeringen en schulden die aantoonbaar maandelijks betaald worden.
Ook kosten van internet/telefoon worden als vaste lasten beschouwd; hiervoor
wordt een bedrag van € 60,00 (per maand) berekend per gezin.
Als inkomen wordt gerekend alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en voorlopige
teruggaaf inkomstenbelasting van de aanvrager, partner of inwonende volwassenen
waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
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.
Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen dient men te voldoen aan
landelijk door Voedselbank Nederland vastgestelde normen.
De nieuwe normbedragen per maand per gezin voor 2018 zijn de volgende:
1 persoon 					
2 volwassenen 				
1 volwassene en 1 kind 		
1 volwassene en 2 kinderen 		
2 volwassenen en 2 kinderen
1 volwassene en 3 kinderen 		
enz.

was
was
was
was
was
was

€
€
€
€
€
€

200,
280,
280,
360,
440,
440,

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

€
€
€
€
€
€

215
300
300
385
470
470

Het basisnormbedrag is € 130 en daar komt per persoon € 85 bij.
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Hoe kan men klant worden van de voedselbank?
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan men zich wenden tot
de sociale wijkteams van Dock, hiervan zijn er 9 verspreid over Haarlem en 1 in
Zandvoort. 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. Voor klanten in Heemstede is Wij Heemstede het aanspreekpunt om een
aanvraag voor een voedselpakket te doen. Voedselbank Haarlem werkt graag met
Dock omdat dit de de slagvaardigheid in de hulpverlening aan de klanten ten goede
komt.
Bij een van de sociale wijkteams van Dock vindt het eerste intake-gesprek plaats.
Dat biedt het voordeel dat klanten in dit eerste contact ook op de weg geholpen
kunnen worden naar andere vormen van hulpverlening waaronder zonodig ook
schuldsanering, bewindvoering of budgetondersteuning. 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 inkomsten en de vaste lasten zijn. Deze gegevens
worden gebruikt om te bezien of iemand daadwerkelijk voor een voedselpakket in
aanmerking komt. 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 Voedselbank Haarlem. Bij een afwijzend besluit kan men
desgewenst in beroep gaan bij het bestuur van de voedselbank.
De klantenadministratie van de voedselbank houdt wekelijks bij of klanten nog in
aanmerking komen voor een voedselpakket d.m.v. een klantenvolgsysteem. Elke
week gaat het bestuurslid klanten naar een van de zes uitdeelpunten om daar een
kort herintake-gesprek te voeren met meerdere eerder uitgenodigde klanten. Ons
klantvolgsysteem zorgt ervoor dat er steeds op basis van de meest actuele en
volledige gegevens kan worden vastgesteld of iemand (nog) in aanmerking komt
voor een voedselpakket. 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. Zoals bekend kan in principe voor maximaal drie jaar
een beroep worden gedaan op ondersteuning van de voedselbank.
Groei en verloop van het klantenbestand
Voedselbank Haarlem had op 31 december 2017 in totaal 207 gezinnen als klant.
Dat is 13 gezinnen meer dan een jaar eerder. Op 31 december 2016 waren dat er
194. Eind 2017 werd van de uitgegeven pakketten gebruik gemaakt door 464
personen, waarvan 165 kinderen jonger dan 18 jaar.
In 2017 zijn er 87 nieuwe huishoudens bij de voedselbank gekomen en 166
gezinnen vertrokken. In 2016 waren die getallen respectievelijk 129 nieuwe
gezinnen en 217 vertrokken gezinnen. De belangrijkste reden van stopzetting
van een pakket was in 2017 net als voorgaande jaren dat de klant weer boven de
norm, die de voedselbanken hanteren, kwam te zitten (77 klanten) en dat zij 3 jaar
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klanten waren (41 klanten). Ook zien wij dat de inkomsten van sommige klanten
omhoog gaan omdat zij weer aan het werk kunnen. We zien echter ook, net als
in 2015 en 2016 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 Voedselbank Haarlem,
omdat wij zien dat hier behoefte aan is en omdat wij voldoende producten hebben
om deze klanten van een voedselpakket te voorzien.
Ook hanteren wij sinds eind vorig jaar een nieuwe regel dat klanten die in de
WSNP zitten mogen blijven zo lang die WSNP duurt (3 jaar) zelfs als zij al bijna
3 jaar klant zijn. Uiteraard moeten zij dan ook voldoen aan de normen van de
voedselbank. Dus indien zij een hoger weekgeld krijgen gedurende de WSNP en
daarmee boven de norm komen stoppen wij het voedselpakket wel eerder.
Om welke redenen kloppen mensen aan bij de voedselbank?
De voornaamste reden dat voor hulp bij de voedselbank wordt aangeklopt is dat
men vaak diep in de schulden zit. Veel klanten zitten in een schuldsaneringtraject
(WSNP), 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 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 zijn er ook klanten die werken als ZZP-er of als werknemer met een
nul-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.
De hulp van de voedselbank moet als noodhulp worden gezien voor maximaal
drie jaar. Het is een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen kopen.
Wij vinden het belangrijk dat de klant even op adem kan komen en zich niet druk
hoeft te maken over waar hun volgende maaltijd vandaan komt. Wel wordt van
hen verwacht dat zij meewerken aan een oplossing voor hun financiële problemen.
Onder het motto: ‘Geen pakket zonder traject’.
Overigens zien wij steeds meer klanten die geen schulden hebben maar structureel
te kort komen doordat zij niet meer kunnen/mogen werken. Wij hebben het hier
over gehandicapte en oudere klanten. Het zou voor hen zeker goed zijn als hier
door de gemeente/overheid wat meer naar gekeken wordt.
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VRIJWILLIGERS

Ook in 2017 is het aantal vrijwilligers weer vrijwel constant gebleven. Tussen de
120 en 130 enthousiastelingen zorgen, samen uiteraard met onze vele leveranciers,
er wekelijks voor dat we een goed en verantwoord pakket kunnen verstrekken
aan onze klanten. Het vrijwilligersbestand is in 2017 aanmerkelijk verjongd en
we beschikten, naast onze (betaalde) bedrijfsleider nu ook over een prima stel
assistent-bedrijfsleiders dat het hele jaar actief was en waardoor de openingstijden
van de (hoofd-)locatie Oostvest verruimd konden worden.

Het vrijwilligersbestand bestaat uit een groot aantal mensen die de Oostvest
als thuisbasis hebben en daarnaast is er een grote groep ‘uitdeel-vrijwiligers’ en
ook een forse groep van mensen die actief zijn in de supermarkt-acties. Tot slot
uiteraard ook nog de groep bestuursleden. Voor veel vrijwilligers geldt dat zij hun
werk al heel veel jaren met grote ijver en inzet doen. Een feit om trots op te zijn.
Een groot deel van het jaar stond in het teken van de gewenste ombouw van onze
voedselbank. Die samen met een aantal in de stad verspreide uitdeelpunten tot
een sociale ‘supermarkt’ op één plek. Vele meters stelling werden gedemonteerd
en later weer opgebouwd. Bedoeling was om met het supermarktmodel al te gaan
experimenteren met die groepen van klanten die de Oostvest al als basis hadden.
De voorbereidingen daartoe waren al een eind op streek tot duidelijk werd dat onze
gedwongen verhuizing naar een ander pand veel sneller zou gaan dan aanvankelijk
gedacht. Toen in november ook nog eens brand uitbrak werd de verhuisnoodzaak
nog dringender en is de voorbereiding en uitvoering van het supermarkt-idee
opgeschort tot de nieuwe huisvesting gereed is.
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Wat waren zoal (in willekeurige volgorde) de activiteiten op het
vrijwilligersterrein in 2017?
• In januari werd de traditionele nieuwjaarshappening georganiseerd in ‘Stem in
de Stad’. Lekkere stamppotten, toespraak van de nieuwe voorzitter als voorafje
en een spannende verloting als toetje.
• Patrice Staal kwam terug op het oude nest als vrijwilliger met de specifieke
taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken rond
voedselveiligheid en hygiëne.

• Vrijwilligersavond in oktober voor alle vrijwilligers die vooral in het teken stond
van de ombouw naar een sociale supermarkt. Meer dan 60 vrijwilligers waren
daarbij.
• Het sluiten van de uitdeelpunten Zoetestraat, Rechthuisstraat en Zomerkade
omdat die uitdeelpunten minder klanten kregen. Alle medewerkers en klanten
‘verhuisden’ naar de Oostvest. Dit alles zonder dat er sprake was van problemen.
• Hartverwarmende (schoonmaak-)hulp na de brand van heel veel vrijwilligers
waardoor onze klanten niet gedupeerd zijn geweest.
• Gestart met het ophalen van levensmiddelen bij een (groeiend) aantal
supermarkten.
• Hulp van stagiaires vanuit het onderwijs.
• Externe promotie-activiteiten om de financiële toekomst van de voedselbank
blijvend veilig te stellen.
• Verbetering en verdere uitbouw van onze website en Facebook-pagina.
• Activiteiten in het kader van ‘lief en leed’.
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PR & COMMUNICATIE

PUBLICITEIT
• Het jaar 2017 stond in het teken van het
aangekondigde vertrek uit wat jarenlang ‘ons
honk’ is geweest, het pand aan de Oostvest,
en de aanstaande verhuizing naar een ander
pand. Vanuit de PR is daarom veel aandacht
uitgegaan naar publiciteit via allerlei kanalen
om de aandacht te vangen voor niet alleen
ons huisvestingsprobleem, maar ook om
extra broodnodige financiële ondersteuning.
Interviews bij rtv Haarlem 105, rtv NoordHolland, artikelen in kranten als Haarlems Dagblad, De Haarlemmer en Haarlems
Weekblad. Verzorgd door de krant of zelf aangeleverd in kant-en-klare kopij. Pas
laat in het jaar werd duidelijk dat we in aanmerking kwamen voor een pand aan
de Amsterdamsevaart.
• En, alsof het nog eens extra
benadrukt moest worden dat
we afscheid van de Oostvest
moesten nemen, brak er eind
van het jaar brand uit in het
pand. Niet een grote brand,
maar wel gepaard met een
flinke rook- en roetontwikkeling.
Voor een pand waar voedsel
wordt verzameld nogal lastig.
Dit trieste nieuws kwam zeer
uitgebreid aan bod (in woord en
beeld) in de lokale media.

ACTIES
• Vaste prik vormen de supermarktacties (sma). Over het hele jaar zijn 23
inzamelacties gehouden. Dat betekent, afgezien van de vakantieperiodes, elke
twee weken een sma. Opvallend waren de grote verschillen in opbrengst, van 38
tot 138 kratten. Die laatste dan wel rond de feestdagen in december. In totaal
leverden deze acties 1491 volle kratten op. Dat is gemiddeld 64 kratten. Een
buitengewone prestatie mogelijk gemaakt door een goed samenwerkend en
gemotiveerd sma-team, onder de bezielende leiding van coördinator Coby Vos.
• Een andere jaarlijks terugkerende actie is de Douwe Egberts-koffieactie. In onze
regio altijd georganiseerd door de Lionsclub Heemstede Bennebroek. Anderhalve
pallet volgestapeld met pakken DE-koffie zijn afgeleverd bij de Oostvest. Hulde!
• Bij de paar supermarkten die hun winkel gingen verbouwen konden onze
vrijwilligers allerlei voedingswaren ophalen. Daar heeft de afdeling PR natuurlijk
verslag van gemaakt.
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DRUKWERK
• De afdeling PR heeft ook de nodige flyers ontworpen. Voor de reguliere sma’s,
maar ook voor speciale gelegenheden, zoals een paasflyer. En posters voor
scholen die ad hoc wel eens inzamelacties ondernemen.
COMMUNICATIE
• Dit jaar voor het eerst sinds lange tijd is er een vrijwilligersavond
georganiseerd op de Oostvest, juist vanwege de onrust op de vloer over de
komende verhuizing, en de ophanden zijnde transitie naar het zogenaamde
‘supermarktmodel’.

• Op die avond is de PR begonnen met het maken van portretfoto’s van alle
vrijwilligers die er die avond waren met de bedoeling daar een ‘smoelenboek’
van te fabriceren. Dat zal ergens in 2018 verschijnen.
ALGEMEEN
• Van alle genoemde publiciteit en acties is door de afdeling PR melding gemaakt
op de website en op de Facebook-pagina website van Voedselbank Haarlem e.o.
• Ook alle aanpassingen op de website, zelf bedacht of verzocht door derden, zijn
door de PR-afdeling verwerkt.
• Contact met de mensen van de website van Voedselbank Nederland is in 2017
uitgebreid.
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FINANCIËN

Voedselbank Haarlem en
omstreken heeft voor haar
werk van particulieren,
bedrijven,stichtingen en
kerkgenootschappen aan
giften en donaties in 2017
het geweldige bedrag van
€ 130.000 ontvangen. Dit
was bijna het dubbele van
2016 toen € 68.000 werd
gedoneerd. Met name werd
vanuit het bedrijfsleven en
stichtingen meer ontvangen. Deze (bijna)verdubbeling van de donaties/giften is
mede te verklaren door onze zeer intensieve fondsenwerving. Zoals hierna wordt
aangegeven worden deze fondsen aangewend om onze toekomstige exploitatie
kostendekkend te kunnen uitvoeren.
De genoemde € 130.000 is ruim voldoende om de exploitatiekosten van
€ 68.000 te dekken. Het voordelig saldo van € 62.000 is ten gunste van de
algemene reserve gebracht. Deze reserve is o.a. bestemd voor de toekomstige
vervanging van de twee vrachtauto’s en de aanschaf van een koelwagen om te
kunnen voldoen aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Tevens zal deze reserve worden gebruikt voor de verhuizing, die in 2018 zijn
beslag zal krijgen, nu de gemeente heeft aangekondigd ons huidige pand te gaan
verkopen.
Deze verhuizing met de daarbij behorende verhuiskosten, de huurkosten van het
andere pand en de opzet van een nieuwe logistieke organisatie zullen een stevige
impact hebben op onze financiële middelen, die wij door intensieve fondsenwerving
op een aanvaardbaar peil trachten te houden.
Om deze wijze van fondsenwerving structureel vorm te geven is eind 2017 de
‘Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem en omstreken’ opgericht. De
bestuursleden van deze nieuwe stichting hebben banden met het bedrijfsleven,
kerkelijke instanties en het openbaar bestuur.
Het doel van de stichting is volgens de statuten: het bijeenbrengen van gelden
ter ondersteuning van de Stichting Voedselbank Haarlem en omstreken en het
verschaffen van de mogelijkheden voor laatstgenoemde stichting tot de aanschaf
van basisvoedsel. Daartoe heeft de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem
en omstreken een bankrekening geopend. (NL09INGB0008142620).
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 2018
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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BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlem en omstreken bestond in
2017 uit:
Armand Hamers

portefeuille: voorzitter en aansturing bedrijf

Binnert Onderwijzer

portefeuille: secretaris

Hans Redeker

portefeuille: penningmeester

Mariska Beerens

portefeuille: klanten

Willem Pijpers

portefeuille: vrijwilligers

BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsleider

Fulbert Nijpels

Asssistent-bedrijfsleiders

Gert-Jan Nieuwenhuis
Mark Shannon
Marcel van der Meij

Coördinator uitdeelpunten

Ellie Scheppers

Coördinator supermarktacties

Coby Vos

STICHTING VRIENDEN VAN VOEDSELBANK HAARLEM EN OMSTREKEN
hr A. Hamers - voorzitter
hr H. Redeker - secretaris / penningmeester
hr R. Bloemers
hr J. van Exter
hr J. Feenstra
mw M. Heeremans
hr P. Prevoo
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