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Dat is een veelgehoorde opvatting waar weinig tegenin te brengen is. Want elk mens zou toch in 
staat moeten zijn om z’n eigen brood te verdienen. In de praktijk blijkt dat helaas niet altijd zo te zijn. 
Het kan soms lelijk tegenzitten in het leven waardoor je soms kort en soms voor langere tijd in de 
problemen kunt komen. De verhalen van cliënten zijn vaak schrijnend en tegelijkertijd aangrijpend.
En hoe mooi is het dan dat er toch een voedselbank is. Als een vangnet dat ervoor zorgt dat je je over 
je meest primaire levensvoorwaarden even geen zorgen hoeft te maken. 
Wij van Voedselbank Haarlem en omstreken zijn blij dat we er juist dan zijn. 

Gelukkig zien we dat het aantal cliënten de afgelopen jaren is teruggelopen. De meest waarschijnlijke 
verklaring daarvoor is het floreren van de economie en de kansrijke arbeidsmarkt. Tegelijkertijd weten 
we dat de armoede in Nederland (en dus ook in Haarlem) schrijnend en hardnekkig is. Dat merken wij 
ook in ons klantenbestand. Wij zien steeds meer mensen afhankelijk blijven van de dienstverlening 
door de voedselbank. Niet per se door schulden, maar door een te laag inkomen bij stijgende 
prijzen. Daarbij is er soms sprake van stille armoede waarbij mensen niet van de diensten van de 
voedselbank gebruik willen maken of ons om allerlei redenen niet weten te vinden. We hopen dat 
de instanties die deze mensen kennen of weten te vinden hen op het spoor van onze voedselbank 
willen zetten.

Wij van Voedselbank Haarlem e.o. zijn allemaal vrijwilligers. En iedereen die met ons werkt doet dat 
vrijwillig. Dank aan iedereen die ons werk mogelijk maakt. Denk daarbij aan de producenten van 
voedsel die ons rijkelijk bedelen. Denk aan de supermarkten die ons producten schenken. Denk aan 
particulieren die eigengemaakte pakketten komen brengen. Denk aan fondsen die ons financieel 
ondersteunen, zoals ook de gemeente Haarlem dat doet. Dankzij al die inzet en goedgeefsheid 
kunnen we eraan bijdragen dat niemand in Haarlem en omstreken honger hoeft te leiden.

Het afgelopen jaar heeft sterk in het teken gestaan van het zoeken naar nieuwe huisvesting. Dat is 
een lang en intensief traject met vele haken en ogen, niet in de laatste plaats waar het gaat om het 
verkrijgen van de vereiste vergunningen. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel.

Namens het bestuur bedank ik graag onze toegewijde en trouwe vrijwilligers en allen in Haarlem 
en omstreken die de voedselbank een warm hart toedragen en ons in staat stellen ons nuttige en 
helaas noodzakelijke werk in de samenleving te doen.

Bernt Schneiders
Voorzitter

INHOUD

VOORWOORD ‘ De voeDselbank zou er eigenlijk niet moeten zijn. ’
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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 gehandicaptenparkeerkaart heeft of als er 
sprake is van een bijzondere situatie (woon-werk verkeer of medische noodzaak) wanneer de 
kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. In dat geval mag er € 0,19 per km worden gerekend.

Nieuw dit jaar zijn de kosten van persoonlijke verzorging €36 per maand per gezin en was-en 
schoonmaakmiddelen €7 per maand. Dit mag dus ook bij de vaste lasten worden berekend.

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:

Het basisnormbedrag is € 130 en daar komt per persoon € 85 bij, ongeacht de leeftijd.

HoE KAN MEN KlANT WoRDEN VAN DE VoEDSElBANK?

om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunnen inwoners uit Haarlem of Zandvoort 
zich wenden tot het  ‘Sociaal Wijkteam Haarlem‘ of ‘open Huis Haarlem Schalkwijk‘. Inwoners van 
Heemstede bij ‘Sociaal Wijkteam Heemstede’.

KLANTEN

Per 1-1-2018    Toelatingsnorm (per maand)

1-persoon   € 215  (130 + 85)
2 volwassenen   € 300  (130 + 2 x 85)
1 volwassene en 1 kind  € 300  (130 + 2 x 85)
1 volwassene en 2 kinderen € 385  (130 + 3 x 85)
2 volwassenen en 2 kinderen € 470  (130 + 4 x 85)
1 volwassene en 3 kinderen € 470  (130 + 4 x 85)
etc.
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Bij een van deze sociale wijkteams vindt het eerste intakegesprek plaats. Dat biedt het voordeel 
dat klanten in dit eerste contact ook op weg geholpen kunnen worden naar andere vormen van 
hulpverlening, waaronder zo nodig 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 e.o.. 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 uitdeelpunten om daar een kort herintakegesprek 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, indien nodig, voldoende hulp krijgt 
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 e.o. had op 31 december 2018 in totaal 173 gezinnen als klant. Dat is 34 
gezinnen minder dan een jaar eerder. Eind 2018 werd van de uitgegeven pakketten gebruik 

gemaakt door 365 personen, waarvan 126 kinderen 
jonger dan 18 jaar.

In 2018 zijn er 82 nieuwe huishoudens bij de 
voedselbank gekomen en 86 gezinnen vertrokken. 
In 2017 waren die getallen respectievelijk 88 nieuwe 
gezinnen en 76 vertrokken gezinnen. De belangrijkste 
reden van stopzetting van een pakket was in 2018 
net als voorgaande jaren dat de klant weer boven de 
norm, die de voedselbanken hanteren, kwam te zitten 
(53 klanten) en dat zij 3 jaar klanten waren (26 klanten). 
Het zou dus in principe beter moeten gaan met de 
economie daar wij in 10 jaar niet zo weinig klanten 
hebben gehad.

Hiernaast is uit de staafdiagram duidelijk af te lezen 
dat het aantal personen dat een beroep doet op de 
voedselbank in Haarlem in de loop van de afgelopen vijf 
jaar is gedaald. Datzelfde geldt voor het aantal kinderen 
jonger dan 18 jaar.

KLANTEN
vervolg
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aantal personen

aantal kinderen < 18 jr

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

679

365

464
469

638

126
165

181

242
271



Voedselbank Haarlem e.o. geeft voormalige ‘3 jaars’-klanten het recht om (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 e.o., 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 2017 de regel dat klanten die in de WSNP (Wet Schuld Natuurlijke 
Personen) zitten klant mogen blijven zo lang de WSNP duurt (3 jaar) zelfs als zij al bijna 3 jaar klant 
zijn bij aanvang van de WSNP. 
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 een zo 
groot mogelijk gedeelte van hun schulden weg te werken. Hierbij moet de beslagvrije voet 
worden gehanteerd. 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’.

ToT SloT

Wij  zien steeds meer klanten die geen schulden hebben, maar structureel tekort komen doordat 
zij niet meer kunnen of 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 (om)gekeken 
wordt.

KLANTEN
slot
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WAAR ZoU VoEDSElBANK HAARlEM ZIjN ZoNDER VRIjWIllIGERS? 

Nou, zo ongeveer nergens, kan ik u vertellen. Menigeen op de werkvloer, vooral op de oostvest 
maar ook op de nog resterende uitdeelpunten elders in de stad, in Heemstede en Zandvoort 

bij de supermarktacties en in het bestuur, allen hebben ook dit jaar 
weer hun beste beentje voorgezet. Hartelijk dank daarvoor!

 
Eind 2017 had het bestuur de Stichting Vrienden van Voedselbank Haarlem 

en omstreken opgericht. De pr-man van het bestuur en webmaster Winfried 
Buijen hebben daar - in de loop van 2018 - een website voor gebouwd. In 
deze periode is ook de privacyverklaring op de websites gezet; de eerste 
aanzet van de AVG. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
schrijft voor hoe instanties, en dus ook Voedselbank Haarlem e.o. moeten 
omgaan met de bescherming van gegevens van personen. 
 

VERlooP EN VACATURES

Af en toe gaan er vrijwilligers weg. Vaak met de goede reden van een vaste baan 
die ze hebben gevonden. Fijn voor hen, soms lastig om goede vervangers te vinden. 

In het kader van de reorganisatie van de bedrijfsleiding werd naarstig gezocht naar 
competente assistent-bedrijfsleiders. Website en Facebook werden daarbij veelvuldig ingezet. 

Soms heb je geluk: in het najaar liep er zomaar een jonge vrouw (foto)
de oostvest binnen (‘Kan ik wat doen? Ik heb twee maanden over tussen 
mijn baan en mijn wereldreis, dus…’), die naadloos inschoof, initiatieven 
nam, zeer actief was, net zo makkelijk de wc’s ging schoonmaken als 
een paar klassen rondleiden, makkelijk in contacten, altijd vrolijk en 
zeer effectief. ‘Een lot uit de loterij! Kon die maar blijven als assistent-
bedrijfsleider!’, verzuchtte Anga. Maar Naomi (want zo heet zij) had 
maar twee maanden de tijd….

Even later kwam er een soortgelijk talent ook zomaar binnenlopen, 
Richard Bijl. Gelukkig heeft hij meer tijd! Hij runt de vrijdag, naar ieders 
tevredenheid.
 
VoEDSElVEIlIGHEID

Een ander belangrijk vrijwilligerswerk is de bewaking van de voedselveiligheid. Die is in handen 
van Patrice Staal en dat doet ze goed. 

Aanvankelijk in de onrustige tijd van begin 2018 was het 
inspectiebureau onaangekondigd langs geweest en had wat 
verbeterpunten aangetroffen. Streng als ze zijn kregen wij de 
kleurcode ‘oranje’ (74 punten). Niet goed, maar ook niet getreurd: 
Patrice heeft de boel meteen aangepakt, met als gevolg in juli de code 
‘groen’ (90 punten). 

  

VRIJWILLIGERS
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De Houwers Groep, het inspectiebedrijf, beschreef het als volgt:

 

Tot slot nog enkele vermeldenswaardige puntjes:

•	er	waren	weer	volop	rondleidingen,	met	name	voor	schoolklassen
•	regelmatig	zijn	er	stagiaires	komen	helpen
•	het	totaal	aantal	vrijwilligers	is	iets	teruggelopen	naar	103	(december	’18)
•	één	van	de	vrachtauto’s	heeft	het	begeven	en	wordt	vooralsnog	niet	vervangen
•	Puk	de	poes,	eigenlijk	ook	vrijwilliger,	is	niet	meer;	Ravi	de	kater	moet	de	muizen	
   in zijn eentje buiten de deur zien te houden.

VRIJWILLIGERS
vervolg

Score in dit rapport:  90

Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen 
uit de hygiënecode binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis 
van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op 
tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken 
van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP (Hazard Analysis 
& Critical Control Points, wat zoveel wil zeggen als risico-analyse 
en kritische controlepunten: een standaard in bedrijven die zich 
bezighouden met voedingsmiddelen) binnen uw bedrijf geborgd.
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IN HET AFGEloPEN jAAR IS ER EEN AANTAl BElANGRIjKE VERANDERINGEN GEWEEST oP DE DE 
BEDRIjFSVloER.

Zo hebben we afscheid genomen van de bedrijfsleider Fulbert Nijpels in februari  en van assistent-
bedrijfsleider Gert-jan Nieuwenhuis in juni. Voormalig bedrijfsleider Anga Veldhuizen heeft de 
taken overgenomen.

Voor 2018 stonden er twee grote veranderingen gepland. De verhuizing naar de nieuwe lokatie 
aan de Amsterdamsevaart en het invoeren van het zogenaamde “supermarktmodel”. Dit is een 
nieuwe methode van voedselverstrekken die het traditionele pakket gaat vervangen.
Al ruim 10 jaar maakt de voedselbank gebruik van het pand aan de oostvest. In verband met 
verkoop van het pand door de Gemeente Haarlem gaan we verhuizen. De voorbereiding voor 
de verhuizing vergt veel tijd. opruimen, offertes aanvragen, vrijwilligers informeren, het maken 
van ontwerpen voor de inrichting en het maken van een draaiboek voor het daadwerkelijke 
verhuizingsproces. Het verkrijgen van de nodige vergunningen kost eveneens veel tijd en is tot op 
heden nog niet gelukt. De verhuizing is daarom uitgesteld.
 

Zo hebben we in de periode september/oktober een heuse supermarkt gemaakt waar klanten zelf 
een keuze kunnen maken. Schappen vol producten, een “groente-eiland”, een broodhoek en en 
een ruimte waar alle gratis producten staan. Voor de winkel zijn twee professionele koelkasten en 
een vriezer aangeschaft. De koffietafel in  de wachthoek ontbreekt  ook niet.
De klanten van de oostvest mochten al eersten gebruik maken van de winkel. Het was even 
wennen (zowel voor de klanten als voor de medewerkers) maar de reacties waren in het algemeen 
heel positief.

Het is de bedoeling om  in 2019 ook de klanten van andere uitdeelpunten te laten profiteren van 
de supermarkt. Alle voorbereidingen zijn gemaakt om in januari de klanten van de Frankrijklaan, 
in februari de klanten van de Boumanstraat en in maart de klanten van de Eksterlaan naar de 
oostvest te laten komen om zelf boodschappen te doen. 
De uitdeelpunten in Zandvoort en Heemstede blijven bestaan.

Tot slot is er een  start gemaakt met het reorganiseren van de taken van de bedrijfsleiding. Zo 
zijn er twee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor alle koelregistraties en zijn er assistent-
bedrijfsleiders die de verantwoordelijkheid hebben voor de normale werkzaamheden op een 
werkdag.

BEDRIJF
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Het supermarktmodel is wel ingevoerd om drie belangrijke redenen:

•	 De eisen op het gebied van voedselveiligheid waar we als 
voedselbank aan moeten voldoen zijn erg streng en worden 
regelmatig gecontroleerd. Met name het garanderen van de juiste 
temperatuur waarop we gesneden groente en zuivel uitdelen is 
erg moeilijk. Er zijn geen koelcellen op de uitdeelpunten en tijdens 
het transport kan de temperatuur ook behoorlijk oplopen.

•	 De klanten hebben zo meer keuzemogelijkheden. Het 
levensmiddelenpakket is zo beter afgestemd op de individuele 
behoefte.

•	 Het kost heel veel tijd en mankracht om alle producten in te 
pakken, te vervoeren en bij de uitdeelpunten neer te zetten . Na 
afloop worden de lege kratten weer opgehaald en alle retouren 
weer opgeruimd. Als de klanten hun producten op één punt in 
Haarlem ophalen is de organisatie veel eenvoudiger.



GIFTEN EN DoNATIES

Voedselbank Haarlem en omstreken heeft voor haar werk van particulieren, bedrijven, 
stichtingen en kerkgenootschappen aan giften en donaties in 2018 het bedrag 
van € 53.000 ontvangen. In 2017 werd  € 130.000 ontvangen door een intensieve 

fondsenwerving voor de verhuizing, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in 2018, maar 
in 2019 definitief zijn beslag zal krijgen.
 
De buffer die in 2017 is opgebouwd is nodig om de toekomstige verhuiskosten 
te dekken en de exploitatie in de komende jaren kostendekkend te kunnen 
uitvoeren. Voor de te betalen huur in het nieuwe pand zijn financiële bijdragen 
toegezegd door de gemeente Haarlem en kerkelijke instellingen.

De exploitatiekosten in 2018 bedragen € 53.000. Deze kosten worden gedekt door de in 
de aanhef genoemde bijdragen/donaties van eveneens € 53.000.

De 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).

Degenen die belangstelling hebben voor het volledige financieel jaarverslag, kunnen een 
exemplaar aanvragen bij de penningmeester van de voedselbank. 

Mail naar: penningmeester@voedselbankhaarlem.nl 

FINANCIëN
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ACTIE VERSBoX

Het jaar 2018 ging voor Voedselbank Haarlem pr-technisch voortvarend van start met de actie 
VERSBoX. Elke maand werd een topkok van een 
restaurant in Haarlem, Heemstede of Zandvoort 
gevraagd een maaltijd te bereiden met ingrediënten 
uit de box met levensmiddelen zoals klanten van de 
voedselbank die ook krijgen. Vier restaurants hebben 
daar met groot enthousiasme aan meegedaan. Het 
Haarlems Dagblad heeft daar telkens een artikel aan 
gewijd. 

Zo werd zichtbaar gemaakt dat er in het 
voedselpakket dat onze klanten elke week van ons 
krijgen meer zit dan alleen houdbare producten. 
Steeds meer verse vlees- en/of visproducten en verse groente dus.
 
AANSTAANDE VERHUIZING

Er is met name in de eerste maanden van het jaar veel gedaan aan publiciteit vanwege de 
imminente verhuizing uit ons pand aan de oostvest. om geld te genereren voor de aanstaande 
verhuizing en om hulp te krijgen bij het vinden van een nieuw onderkomen is enkele malen de 
publiciteit gezocht. Radiointerviews met Haarlem 105, rtv Noord Holland en artikelen in Haarlems 
Dagblad en de lokale bladen. Pas toen de reële mogelijkheid van een nieuw onderkomen aan de 
Amsterdamsevaart zich voordeed én de datum van gedwongen vertrek uit de oostvest naar later 
werd verschoven kwamen die acties (even) tot rust.
 
ook de transitie naar ons supermarktmodel dat in de loop van het afgelopen jaar gestalte kreeg is 
mede via de gebruikelijke publiciteitskanalen gecommuniceerd.
 
SUPERMARKTACTIES

Een hele betrouwbare actie die het hele jaar (behalve de maanden juli en augustus) doorgaat 
bestaat uit de tweewekelijkse supermarktacties. ook dit jaar weer gecoördineerd door onvolprezen 
Coby Vos. lees een deel van haar verslag over 2018 even mee:
 

 

PR & 
COmmUNICATIE

Dit jaar hebben we 20 inzamelacties gehouden. Dat is iets 
minder dan in de voorgaande jaren. maar dat betekent toch dat 
we, afgezien van de vakantieperiodes, bijna elke twee weken 
met onze acties aan de slag zijn geweest. Opvallend waren de 
grote verschillen in opbrengst, namelijk tussen de 23 (Vomar Da 
Vinciplein) en 113 kratten (winkelcentrum Schalkwijk). 

Het eindresultaat: in totaal leverden deze acties 1290 volle kratten 
op! Dat is gemiddeld zo’n 64 kratten! Een prestatie die alleen maar 
mogelijk was dankzij het feit dat we met elkaar zo’n fijn, goed 
samenwerkend en gemotiveerd SmA-team vormen.
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DoNATIES

De supermarkten in en om Haarlem zijn de voedselbank zoals altijd goed gezind. Veel dank zijn 
we weer verschuldigd aan onze ‘leveranciers’, zoals Albert Heijn, Vomar, DekaMarkt, Hessing en 
een enkele keer Marqt, jumbo en Plus; er vinden in de loop van het jaar veel donaties plaats. Een 
enkele keer mocht Voedselbank Haarlem ook dit jaar vlak voor een verbouwing van een filiaal wat 

schappen leeghalen. Met dank van onze 
klanten!
 
Er zijn regelmatig tussendoor-acties geweest, 
waarbij veel werk is geleverd door vrijwilligers 
van Voedselbank Haarlem en van buiten.

op de foto hiernaast één voorbeeld:
rond het sinterklaasfeest schenken 

studenten van het NoVA-college Haarlem 
voor onze klanten warme chocolademelk met 
slagroom.

ook kwamen van alle kanten weer donaties binnen dit jaar. 
Van particulieren, van bedrijven, van kerken. Zonder 
wie dan ook tekort te doen melden wij er één:

DIVERSEN

Flyers zijn volop ontworpen en gedrukt ter ondersteuning van 
diverse acties. Een nieuwsbrief is rondgezonden om met name 
de vrijwilligers te informeren over de ontwikkelingen omtrent 
de aanstaande verhuizing.
 
De afdeling PR is dit jaar ook druk geweest met de zogenaamde AVG (zie ook bij hoofdstuk 
Vrijwilligers). In alle geledingen van ons bedrijf zijn de privacy-waarborgen in kaart gebracht en 
aangescherpt.
 
De website speelde ook in 2018 een grote rol in de informatievoorziening en Facebook is er steeds 
meer bij betrokken geraakt; veel geïnteresseerden bezoeken deze ‘kanalen’. Dit is onder andere 
nuttig gebleken door de reacties op onze vacatures.

PR & 
COmmUNICATIE

vervolg
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Op dinsdagavond 16 
januari 2018 neemt in 
het bisschopshuis de 
penningmeester van 
Voedselbank Haarlem 
en omstreken een 
symbolische cheque in 
ontvangst met daarop 
vermeld het mooie bedrag 
van € 5896. 

Zijnde de totale opbrengst 
van de r.k. kerken in 
Haarlem die ingezameld 
hebben voor de 
voedselbank.
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BESTUURSZAKEN
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Uitgave   Voedselbank Haarlem en omstreken, juli 2019
Redactie   Binnert onderwijzer
Vormgeving  Bart Padberg
Bijdragen  Mariska Beerens, Bart Padberg, Hans Redeker, Bernt Schneiders,
   Anga Veldhuizen

Naast de wisseling van bedrijfsleider en de zoektocht naar nieuwe huisvesting was het ook op het 
gebied van bestuurszaken een roerig jaar.

Na een korte tijd benoemd te zijn geweest legden kort achter elkaar de voorzitter en het bestuurslid 
Vrijwilligers hun taken neer. Hun taken zijn waargenomen door de andere bestuursleden totdat 
nieuwe bestuurders zich hadden gemeld.
De taken op het gebied van Vrijwilligers worden nu beheerd door Bart Padberg, die al als 
vrijwilliger de PR verzorgde. Nu is hij dus, met een dubbele portefeuille, toegetreden tot het bestuur.
De voormalige burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, stelde zich beschikbaar voor de 
functie van Voorzitter. Na zijn benoeming is het bestuur weer voltallig.
Het bestuur van Voedselbank Haarlem e.o. prijst zich gelukkig met de toetreding van beide heren!

Per 31 december 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter      Bernt Schneiders
Secretaris      Binnert Onderwijzer
Portefeuille Vrijwilligers/PR/Communicatie  Bart Padberg
Portefeuille Klanten     mariska Beerens
Portefeuille Financiën    Hans Redeker

Bedrijf per 31 december:

Bedrijfsleider      Anga Veldhuizen
Ass. Bedrijfsleider     mark Shannon
Ass. Bedrijfsleider     Gert-Jan Nieuwenhuis (tot 1-7-’18)
Coördinatie uitdeelpunten    Ellie Scheppers
Coördinatie supermarktacties   Coby Vos

Bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem e.o.:

De heer R.H. Bloemers
De heer J.F.H.m. van Exter
De heer J.Y.F. Feenstra
mevrouw m.J.C. Heeremans
De heer P.J.H.m. Prevoo
De heer H. Redeker (secretaris/penningmeester) 
De heer B.B. Schneiders (voorzitter)


