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VOORWOORD

2019 was voor Voedselbank Haarlem en omstreken geen jaar als alle andere.
Omdat de gemeente Haarlem het door ons in gebruik zijnde pand aan de Oostvest
wilde verkopen is ons gevraagd om uit te zien naar een andere lokatie. Het bleek niet
gemakkelijk om een pand te vinden dat aan al onze eisen kon voldoen. Uiteraard moest
het pand goed bereikbaar zijn voor onze klanten en vrijwilligers, het mocht niet te
groot zijn en zeker niet te klein en qua bestemming zou het moeten passen omdat de
gemeente anders een vergunning zou weigeren. En tot slot gold de eis dat we de huur
uit eigen middelen op moeten kunnen brengen waarbij de gemeente bereid bleek om
daarvoor subsidie te verlenen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het al langer in beeld
zijnde pand aan de Amsterdamsevaart.
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Er deden zich twee complicaties voor waar we als bestuur de handen aan vol hadden.
De gemeente moest een vergunning verlenen om ons daar te kunnen vestigen. Op
voorhand was duidelijk dat tegen onze komst bezwaar zou worden gemaakt. Door
een kennelijk misverstand kregen we aanvankelijk een vergunning om een aantal
pakketten te verstrekken dat niet in de buurt kwam van de wekelijkse omvang.
Tegen die vergunning werd bezwaar aangetekend en daarom moesten onder andere
verkeerstellingen worden gehouden om te bepalen of bij een groter aantal bezoekers
parkeeroverlast zou ontstaan
De verhuurder stelde zich ondertussen op het standpunt dat wij, nu er een vergunning
was afgegeven, huur moesten betalen terwijl we het pand niet in gebruik hadden. Omdat
wij daarmee niet in konden stemmen werden we gedagvaard in kort geding. Op verzoek
van de rechter zijn wij opnieuw in gesprek gegaan. Die gesprekken waren in 2019 nog
niet afgerond. Uiteindelijk werd een vergunning afgegeven voor het verstrekken van het
juiste aantal pakketten. Helaas verzuimde de gemeente om de vergunning te publiceren
en dat leidde wederom tot bezwaren van de wijkraad en enkele omwonenden. Op het
moment van dit schrijven (april 2020) zijn de procedures nog niet afgerond en weten we
niet of de vergunning standhoudt.
Ondertussen zijn we verhuisd. Mede dankzij de gulle gaven van particulieren en enkele
fondsen hebben we dit door een verhuisbedrijf kunnen laten doen. De officiële opening
van het nieuwe pand zal in 2020 plaatsvinden. Voor het bestuur was het soms wrang om
te constateren dat we vooral in 2019 vooral bezig waren met het oplossen of voorkomen
van geschillen. Dat was niet altijd motiverend. Maar aan de andere kant was het weer
hartverwarmend om te ervaren met hoeveel toewijding en plezier onze vrijwilligers zich
inzetten voor onze cliënten.
Hartverwarmend was het ook dat weer vele particulieren en enkele Haarlemse fondsen
ons financieel steunen bij ons werk. Daardoor was het steeds mogelijk om continuïteit
te bieden in de voedselverstrekking en we op bijzondere dagen zoals Kerst wat extra’s
konden doen.
In ons bestuur vond een mutatie plaats. Penningmeester Hans Redeker verliet na acht
jaar trouwe dienst ons bestuur. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hans is inmiddels
opgevolgd door Stef van Harlingen die zijn nieuwe taak met grote voortvarendheid heeft
opgepakt. Ook zijn wij dank verschuldigd aan de Vrienden van de Voedselbank die ons
bij tijd en wijle met raad en daad bijstaan.
Bernt Schneiders,
voorzitter
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In 2019 zijn er op het gebied van de bedrijfsvoering twee belangrijke dingen
gebeurd. We hebben eerst alle uitdeelpunten in Haarlem gesloten en later in het
jaar zijn we verhuisd naar een nieuw lokatie.
1. De sluiting van de verschillende uitdeelpunten.
Dit had te maken met de invoering van een nieuwe methode van voedsel uitdelen. Om
klanten beter van dienst te kunnen zijn waren we in het najaar van 2018 al overgestapt
naar het zogenaamde ”supermarktmodel”. Zo is er een heuse winkel gemaakt waar
klanten zelf een keuze kunnen maken.
Voor deze verandering waren een aantal goede redenen:
• de klanten hebben zo meer keuzemogelijkheden. Het levensmiddelenpakket is zo
beter afgestemd op de individuele behoefte;
• 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 een goede 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;
• 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 opgeruimd. Als de klanten hun producten op één
punt in Haarlem ophalen is de organisatie veel eenvoudiger.
De klanten van de Oostvest mochten al eersten gebruik maken van de winkel. De reakties
waren in het algemeen heel positief. Daarom zijn we overgegaan tot sluiting van de
andere uitdeelpunten in Haarlem. Zo kwamen 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 om zelf boodschappen te doen.
Het was wel even slikken voor de medewerkers van de verschillende locaties. Heel
veel vrijwilligers waren al jaren verbonden aan de verschillende kerken die ruimte ter
beschikking stelden als uitdeelpunt. Ook voor veel klanten was het moeilijk om afscheid
te nemen van hun vertrouwde plek.
Om het leed wat te verzachten is er van iedere lokatie op een leuke manier afscheid
genomen.
• De klanten van de Frankrijklaan werden op hun laatste dag verrast met een feestelijk
ontbijt. De kerk heeft als dank voor de jarenlange gastvrijheid een boom cadeau
gekregen voor in hun tuin.
• Bij de Boumanstraat konden klanten en medewerkers genieten van een uitgebreide
koffietafel met verschillende soorten gebak . Wij gaan niet echt afscheid nemen
van “Het Open Huis“ in de Boumanstraat . Zij boden niet alleen onderdak aan onze
voedselbank maar komen ook wekelijks onze overschotten ophalen t.b.v. hun eigen
kerkelijke gemeente.
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•

De Eksterlaan ging als laatste dicht. Zij hebben exact 12 jaar lang heel veel klanten
zien komen en gaan. De medewerkers van dit uitdeelpunt hebben al hun kook- en
bakkwaliteiten laten zien om voor de allerlaatste dinsdagmorgen een geweldige high
tea te organiseren. Niet alleen voor ( ex) klanten maar ook voor oud medewerkers en
andere betrokkenen

Na het sluiten van het laatste uitdeelpunt bleek het aantal klanten dat naar de Oostvest
kwam toch wel erg groot. Om alle klanten rustig de gelegenheid te geven om hun
boodschappen uit te zoeken zijn de openingstijden van de supermarkt verruimd. De
winkel is nu niet alleen op dinsdag (-ochtend, -middag en -avond) open maar ook op de
woensdagochtend.
Het veranderen van de manier van uitdelen heeft veel gevolgen gehad voor de
vrijwilligers. Niet alleen voor de medewerkers van de gesloten uitdeelpunten maar ook
voor de magazijnmedewerkers, de chauffeurs en de klantenadministratie. Het gaf soms
verwarring en een ontevreden gevoel maar uiteindelijk heeft iedereen zijn of haar draai
toch gevonden. De uitdeelpunten in Zandvoort en Heemstede zijn gebleven. De afstand
van hun woonplaats naar Haarlem is voor veel klanten te groot.
Door deze ingrijpende verandering hadden wij niet langer twee bestelwagens nodig. Wij
hebben toen afscheid genomen van de ‘oudste dienaar’.
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2. Verhuizing
Ruim tien jaar heeft de voedselbank gebruik kunnen maken van het pand aan de
Oostvest 54. Een pand dat veel herinneringen met zich mee brengt en waar wij altijd
met veel plezier gewerkt hebben. Om onze tijd in dit pand prettig af te sluiten is er een
gezellige en drukbezochte BBQ gehouden voor alle vrijwilligers in de “tuin”.
Begin november hebben wij de sleutel ontvangen van ons nieuwe pand aan de
Amsterdamsevaart en kon de lang voorbereide verhuizing eindelijk plaatsvinden. In een
recordtijd is er dankzij de grote inzet van vrijwilligers het pand gebruiksklaar gemaakt.
Er is verbouwd, schoongemaakt, alle stellingen zijn afgebroken en op de nieuwe lokatie
opgebouwd en er is veel in en later weer uitgepakt.
Ondertussen ging de bedrijfsvoering gewoon door……
De nieuwe bedrijfsruimte is veel kleiner en ook missen we ons buitenterrein voor de
bedrijfsauto, fietsen, papier- en vuilnisbakken. Er werd dan ook met gemengde gevoelens
naar de verhuizing gekeken. Een groot aantal medewerkers vond dit dan ook een
goede gelegenheid om te stoppen met hun vaak jarenlange werkzaamheden bij de
voedselbank. Gelukkig hebben zich weer nieuwe medewerkers (waaronder een aantal
buurtbewoners) aangemeld om te komen helpen.
Onze voorraad levensmiddelen was ten tijde van de verhuizing minimaal maar in de
decembermaand hebben wij deze dankzij vele in Haarlem en omgeving gehouden
acties weer goed op peil gebracht. Ook dit jaar stonden veel scholen, kerken en andere
instellingen weer voor ons klaar. Zij verzamelden heel veel nuttige levensmiddelen en
andere producten. Dit, in combinatie met onze supermarktacties en schenkingen van
verschillende winkels en bedrijven, zorgde er voor dat we ook dit jaar weer veel voor
onze klanten konden doen. Ondanks dat we net verhuisd waren hebben de feestdagen
in december weer een feestelijk tintje gekregen. Het traditionele kerstpakket hebben we
dit jaar wel vervangen door een cadeaubon voor levensmiddelen. Deze werd door de
klanten goed ontvangen.
Anga Veldhuizen,
bedrijfsvoering
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2019 was het jaar van de wisselingen in het vrijwilligersbestand.
Tot de sluitingen van de andere uitdeelpunten in Haarlem telden we 104 vrijwilligers. Veel
van de vrijwilligers die (soms) al jarenlang op die locaties hadden gewerkt, wilden niet
‘opnieuw’ beginnen op een voor hen vreemde locatie en zijn gestopt. In mei bleven er
89 vrijwilligers over. En rond de 90 is het gebleven. Na de grote verhuizing in november
gaf een aantal te kennen te willen stoppen met ingang van het nieuwe jaar; de meesten
hadden dan ook een behoorlijke periode bij de voedselbank erop zitten.
Eind augustus hebben we met de vrijwilligers een afscheidsfeestje van de Fietszenfabriek
gevierd middels een barbecue, georganiseerd op de Oostvest. Dat was een groot succes.
Een van de vrijwilligers had, op eigen initiatief, een prachtig kunstwerk gemaakt van glasin-lood. Dit krijgt straks in het nieuwe onderkomen een prominente plaats!
Naast de al genoemde wisseling van penningmeester is er dit jaar ook energie gestoken
in het vinden van geschikte assistent-bedrijfsleiders. Anga kan niet meer fulltime op
de vloer zijn. Richard Bijl is een schot in de roos gebleken; hij leidt het bedrijf op de
vrijdagen. Voor de andere dagen was het even zoeken, maar ook gevonden: Carolien
Koopmans en Karin Meijer sturen met succes de vrijwilligers op de andere dagen van de
week aan.
De voedselveiligheid stond dit jaar onder de nauwgezette leiding van Patrice Staal. Zij
heeft mede gezorgd dat we, zelfs na de hectische verhuizing, het hygiënecertificaat met
mooie cijfers behouden hebben.
Niet onvermeld mag blijven
de geweldige inzet van de
vrijwilligers bij de inrichting van de
nieuwe locatie en de verhuizing;
wij gaan dat in 2020 nog eens
vieren samen!
Bart Padberg,
vrijwilligerszaken
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In 2019 hebben wij meer “structurele” klanten gezien dan de jaren daarvoor.
De economische welvaart bereikt blijkbaar niet iedereen.
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 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 de landelijk door Voedselbanken Nederland vastgestelde
normen.
De norm is in 2019 opnieuw aangepast. Wat voor ieder gezin telt: het basisbedrag
bedraagt € 135 (dit is dus voor 1 persoon) en dan komt er per gezinslid die deel uitmaakt
van het huishouden € 90 bij. Dus een huishouden van1 persoon is € 135 + € 90 = € 225
en per gezinslid wordt er € 90 bijgeteld. U vindt dit ook op onze website:
www.voedselbankhaarlem.nl
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan men zich wenden tot het
sociale wijkteam in de buurt. Er zijn tien wijkteams verspreid over Haarlem en in
Zandvoort is er één. Daarnaast bestaat er voor mensen in Schalkwijk ook de mogelijkheid
de 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. De wijkteams beoordelen of u in aanmerking komt voor de
dienstverlening van de voedselbank.
Wij werken als voedselbank graag met de sociale wijkteams omdat dit de slagvaardigheid
in de hulpverlening aan de klanten ten goede komt. Het wijkteam beschikt namelijk over
verschillende “specialisten”, zoals maatschappelijk werkers, jeugdzorg maar ook juristen.
Bij het sociale wijkteam 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.
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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
overgelegd om aan te tonen wat 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 de
voedselbank. Bij een afwijzend besluit kan men desgewenst in beroep gaan bij het
bestuur van Voedselbank Haarlem. Dit is echter nog nooit gebeurd.
Mensen kunnen maximaal drie jaar klant zijn bij de voedselbank. Hier zijn echter
uitzonderingen op. Voedselbank Haarlem laat klanten die tijdens deze 3 jaar in de
schuldsanering komen langer klant blijven tot einde van het schuldsaneringstraject.
Ook is er besloten dat personen die 3 jaar klant zijn geweest na 5 jaar, indien zij aan de
normen van de voedselbank voldoen, weer voor maximaal 1 jaar klant kunnen worden.

Groei en verloop van het klantenbestand

Voedselbank Haarlem had op 31 december 2019 in totaal 191 gezinnen als klant. Dat is 4
gezinnen meer dan een jaar eerder. Op 31 december 2018 waren dat er 187.
Eind 2019 werd van de uitgegeven pakketten gebruik gemaakt door 397 personen,
waarvan 120 kinderen jonger dan 18 jaar.
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De belangrijkste reden van stopzetting van een pakket was in 2019 als men meer dan 3
jaar een voedselpakket had gehad. Vorig jaar zijn er ook veel klanten op stop gezet door
veelvuldige afwezigheid zonder afmelding.
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 (WSNP), waarbij
met behulp van een bewindvoerder getracht wordt gedurende een periode van drie jaar
uit de schulden te komen.
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. Dit kan voor langere tijd. Vaak is budgetbeheer ook een voortraject voor
schuldsanering.
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.
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. “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 vanuit de
gemeente/overheid meer aandacht voor komt..
Mariska Beerens,
klantenzaken
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In 2019 is door ons regelmatig uitgedragen via allerlei media dat we voor een
moeilijke tijd stonden.
Wanneer we nou de Oostvest zouden gaan verlaten; toenemende onzekerheid over
waar de voedselbank terecht zou kunnen. Veel werd er op onze oproepen gereageerd
middels acties, giften enz. De penningmeester zal nader preciseren hoeveel er in totaal is
binnengekomen. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt!
Middels nieuwbrieven en interne mail zijn de vrijwilligers op de hoogte gehouden, maar
bijvoorbeeld bij de slepende kwestie van een vergunning verkrijgen was het soms lastig
niet direct daarover uitsluitsel te kunnen geven.
Via de website en facebook is naarstig gezocht naar mensen die vacatures konden
vervullen. Gelukkig worden beide kanalen flink bezocht en gelezen. Zo hebben we
oplossingen kunnen vinden voor met name de invulling van de vacatures ‘assistentbedrijfsleider’. In het algemeen zijn de website en facebook intensief aangewend voor
communicatie; actie-aankondigingen, actieverslagen, informatie voor klanten, enz.
Een speerpunt van Voedselbank Haarlem is de tweewekelijkse supermarktactie (SMA).
Hierbij is een vaste groep vrijwilligers bij toerbeurt zeer nauw betrokken. De organisatie
hiervan is in de goede (gouden!) handen van Coby Vos. Haar resumé aan het eind van
het kalenderjaar mag niet onvermeld blijven:
“Dit jaar hebben we in totaal 21 inzamelingsacties gehouden. Dit betekent dat we, afgezien van
de vakantieperiodes, nagenoeg elke twee weken met onze acties aan de slag zijn geweest. De
opbrengsten per actie waren nogal verschillend, variërend van 38 tot 154 kratten (onze laatste
klapper in het winkelcentrum van Schalkwijk).
Het eindresultaat: in totaal leverden deze acties maar liefst 1477 volle kratten op!!! Dat is gemiddeld
70 kratten per SMA! Dankzij het feit dat we met elkaar zo’n fijn, goed samenwerkend en gemotiveerd
SMA-team vormen. Enorm bedankt voor al je inzet en hulp het afgelopen jaar!!!”
Regelmatig komt het verzoek bij de pr om een andere, aangepaste
flyer te produceren.
In de loop van het jaar is door het SMA-team een andere manier van
werken bedacht. Daar was een nieuw ontworpen banner bij nodig,
die inmiddels met succes zijn werk verricht.
Bart Padberg,
pr & communicatie
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Voedselbank Haarlem en omstreken heeft voor haar werk van kerkelijke
instellingen, fondsen, particulieren, bedrijven en gemeenten aan giften en
donaties in 2019 het bedrag van € 41.609,00 ontvangen.
In 2017 is met een intensieve fondsenwerving voor de verhuizing, die uiteindelijk in 2019
zijn definitieve beslag heeft gekregen een flinke som geld verworven. De kosten van
verhuizing en inrichting van het nieuwe pand zijn onder andere met dit geld
ook bekostigd.
Wij hebben een financiële buffer opgebouwd; die is om de toekomstige
verhuiskosten te dekken (wij huren het huidige pand tijdelijk)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, Heemstede en Zandvoort en kerkelijke instellingen.
De exploitatiekosten in 2019 bedroegen € 52.000. Deze kosten worden deels
gedekt door de in de aanhef genoemde bijdragen/donaties van bijna € 41.600.
Bij een tekort kunnen wij een beroep doen op de Stichting Vrienden van de Voedselbank
Haarlem. Met deze stichting is het mogelijk om structureel fondsen te werven voor
continuering van Voedselbank Haarlem. De bestuursleden van deze nieuwe stichting
hebben banden met het bedrijfsleven, notariaat, 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. De leden van de Stichting Vrienden
van….. hebben een rol als ambassadeur van Voedselbank Haarlem e.o..
Degenen die belangstelling hebben voor het volledige financieel jaarverslag, kunnen een
exemplaar aanvragen bij de penningmeester van de voedselbank.
Mail naar: penningmeester@voedselbankhaarlem.nl
Stef van Harlingen,
penningmeester
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Zoals al in het voorwoord is aangegeven is er per 1 juli een nieuwe penningmeester
aangetreden in de persoon van Stef van Harlingen. Hij volgde Hans Redeker op, die zich
ruim acht jaar heeft ingezet voor de voedselbank en haar klanten. Wij hebben op gepaste
wijze afscheid genomen van Hans.
Ook de bestuursleden van de voedselbank doen dat als vrijwilliger. Toch willen wij
op professionele wijze een bestuur zijn. Met het oog daarop heeft het bestuur een
zogenaamde governancecode vastgesteld voor de bestuursleden, waarin o.a. wordt
geregeld aan welke regels financiële transacties moeten voldoen. Verder volgen wij het
integriteitsbeleid van Voedselbanken Nederland.
In 2019 werd het bestuur van Voedselbank Haarlem en omstreken gevormd door:
• De heer Bernt Schneiders			
voorzitter
• De heer Binnert Onderwijzer		
secretaris
• De heer Hans Redeker			
penningmeester tot 1 juli
• De heer Stef van Harlingen		
penningmeester vanaf 1 juli
• Mevrouw Anga Veldhuizen		
Bedrijfsvoering
• De heer Bart Padberg			
Vrijwilligers, PR & Communicatie
• Mevrouw Mariska Beerens		
Klanten
Bedrijfsleiding per 31 december:
• Bedrijfsleider			Anga Veldhuizen
• Assistent-bedrijfsleider
Richard Bijl, Carolien Koopmans (tot 1/11), Karin Meijer
• Coördinator supermarktacties
Coby Vos
• Coördinator voedselveiligheid
Patrice Staal
Bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem e.o. in 2019:
• 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 S.M. van Harlingen (secretaris/penningmeester)
• De heer B.B. Schneiders (voorzitter)
Binnert Onderwijzer,
secretaris
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