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VOORWOORD

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van corona en de daarmee samenhangende
beperkingen.
Ook dit jaar sprong de Rijksoverheid ruimhartig bij om de economie te stutten en
werkgelegenheid te behouden.
Dit zal ongetwijfeld in relatie staan tot het geringe aantal faillissementen.
En paradoxaal genoeg zijn er op dit moment tekorten op de arbeidsmarkt.
De gunstige kant hiervan is dat het aantal klanten dat gebruik maakt van de diensten van
onze voedselbank historisch laag is.
Omdat de beschikbaarheid van voedsel groot was hebben we besloten om de criteria om
in aanmerking te komen voor een pakket wat te verruimen.
In 2022 zal dat naar verwachting nog sterker het geval zijn tengevolge van nieuwe
richtlijnen van Voedselbanken Nederland.
Het is een genoegen om te constateren dat de bereidheid om onze voedselbank
financieel te steunen onverminderd groot is.
We kregen vele particuliere giften.
Daarom hebben we de gemeenten laten weten dat we in 2021 geen aanspraak zouden
maken op de toegekende subsidies.
Zo is de voedselbank een instelling van en voor Haarlem en omgeving die geheel door
vrijwilligers wordt gerund en met giften van particulieren kan bestaan.
Een woord van dank aan al onze vrijwilligers en al onze begunstigers is hier zeker op zijn
plaats.
Namens het bestuur,
Bernt Schneiders
Voorzitter
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ONS BEDRIJF

2021 was voor de bedrijfsvoering een heel rustig jaar. De afgelopen jaren waren zeer
intensief geweest. Zo hadden we in 2018 de invoering van de supermarkt, in 2019 de
verhuizing naar de Amsterdamsevaart en in 2020 de uitbraak van de corona. In 2021
hadden we nog wel te maken met de coronacrisis maar dit had geen gevolgen meer voor
de bedrijfsvoering. Het aantal klanten daalde in 2021 tegen alle verwachtingen in nog
meer. Dit had tot gevolg dat we het uitdeelpunt Heemstede in juli 2021 hebben gesloten.
Een uitdeelpunt voor drie a vier klanten is niet functioneel.
Het uitdeelpunt in Zandvoort kreeg ook minder klanten. Er bleven er echter genoeg
mensen over om dit in stand te houden. Ook is de afstand van Zandvoort naar Haarlem
voor veel mensen te groot zodat dit uitdeelpunt noodzakelijk bleef.
Een rustig jaar maar hoe ziet dat er dan uit? Om een goede indruk te krijgen volgt hier
een korte beschrijving van onze wekelijkse werkzaamheden.
Maandag, verzameldag
Maandag om 7 uur vertrekt de bestelbus naar de kop van Noord-Holland naar het
plaatsje Zwaag even voorbij Hoorn. Daar bevindt zich de groentesnijderij Hessing. Dit
bedrijf maakt per dag duizenden zakjes gesneden groenten voor de supermarkten.
Iedere dag blijft er wel iets over. Deze producten worden beschikbaar gesteld voor de
voedselbank. Al jarenlang halen wij wekelijks twee a drie pallets met kratjes groente
op. Bij terugkomst in ons magazijn wordt al deze groente door een medewerker
gesorteerd en in de koelcel opgeslagen. Andere vrijwilligers stellen een pakket van de
lang houdbare producten uit het magazijn samen. Deze producten worden klaargezet
in soort marktopstelling. Klanten mogen namelijk zelf kiezen of ze iets wel of niet willen
meenemen.
Voor het uitdelen is een apart deel van het magazijn afgescheiden. Dit noemen we
onze winkel. Een levensmiddelenpakket wisselt per week en bestaat altijd uit uit één
of meerdere ontbijtartikelen, warme maaltijdcomponenten, warme of koude drank ,
persoonlijke verzorgingsartikelen en huishoudelijke artikelen. Ook de minder gezonde
dingen zoals koekjes, snoep en chips ontbreken niet. Wekelijks zijn er circa 15 lang
houdbare artikelen. Dit wordt aangevuld met verse producten (groente, zuivel, vlees, etc)
zodat er een compleet pakket ontstaat.
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Maandagmiddag vertrekt de bestelbus opnieuw naar Noord-Holland. Dit keer naar
Alkmaar, Beverwijk en Velsen-Noord. In Alkmaar is de stichting Manna gehuisvestigd.
Hier worden landbouwproducten uit de polders Purmer en Schermer verzameld die
niet via de reguliere markt verhandeld worden. Dat is een wortel met een groen puntje
of een te bleek uitgevallen spitskool. Het kan ook zijn dat er een overproductie van
bepaalde spullen is zoals aardappels of uien. Deze “harde groentes” worden wekelijks
opgehaald door de chauffeur van onze voedselbank. Op de terugweg wordt er een
stop gemaakt bij een distributiecentrum van de Dekamarkt in Velsen. Daar ontvangen
we vleeswaren, zuivel ,brood, gesneden groenten en andere zaken met een beperkte
houdbaarheidsdatum. De hoeveelheid goederen kan erg verschillen. Tot slot nog een
bezoekje aan onze collega voedselbank in Beverwijk die ons voorziet van kratten vol
tomaten.
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Maandag halen we niet alleen verse spullen op maar er wordt ook veel gebracht. Het
centraal distributiecentrum in Amsterdam stuurt wekelijks een auto met zuivel, vlees,
diepvries of andere producten. Het is altijd een verrassing wat er komt. 😏
Dinsdag uitdeeldag
Dinsdag is de langste en drukstbezochte dag van de week. Om 8 uur starten we met
het uitpakken en sorteren van alle producten die maandagmiddag zijn binnengekomen.
Vervolgens worden alle verse producten die we bij ons eerste uitbeeldt moment nodig
hebben in koelboxen verpakt. Deze producten worden gevoegd bij de lang houdbare
levensmiddelen die maandag al in de winkel klaar zijn gezet.
Al onze klanten zijn van tevoren aangemeld en ingedeeld in een groep naar keuze. Wij
delen uit in vier groepen. 3 op dinsdag en 1 op woensdag. De eerste groep klanten komt
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 . De klanten bepalen zelf welke producten ze meenemen.
De aantallen die ze ontvangen is afhankelijk van het aantal personen in hun huishouding.
Terwijl een aantal vrijwilligers klanten helpt bij het samenstellen van hun pakket wordt
er ook volop in het magazijn gewerkt. Zo worden alle producten voor het uitdeelpunt in
Zandvoort klaargezet.De bestelbus gaat er ook uit om bij diverse winkels, organisaties
of particuliere spullen op te halen . Alle producten worden bij terugkeer gesorteerd en
opgeruimd.
Na de lunch vertrekt de bestelbus naar Zandvoort om dit daar af te leveren bij de
vrijwilligers die daar klaar staan. Met alle meegekomen spullen bouwen zij in korte tijd
net als in Haarlem een “winkel“ op waar mensen uit Zandvoort zelf hun pakket kunnen
samenstellen. Na afloop worden alle lege koelboxen en kratten weer naar het magazijn
gebracht.
De tweede groep klanten voor de dinsdag op de Amsterdamsevaart wordt om 14.00u
verwacht en daarom worden opnieuw alle koelboxen gevuld met verse producten. De
lang houdbare levensmiddelen worden aangevuld zodat de winkel er weer tiptop uitziet.
Door de binnengekomen producten zorgvuldig te verdelen over de 4 uitdeelmomenten
krijgen alle klanten hetzelfde. Wij kennen niet de uitdrukking: “Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt.” De middagploeg komt tussen 14.00 en 16.00 uur. Net als in de ochtend
staat een groep enthousiaste vrijwilligers klaar om de klanten te helpen. Dit hele ritueel
van klaarzetten, klanten helpen en opruimen herhalen we nog twee keer.
Een keer op dinsdagavond speciaal voor werkende klanten en nog een keer op de
woensdagochtend.
Woensdagmiddag en donderdag zijn we gesloten. Alle klanten zijn dan voorzien
van hun wekelijkse boodschappen. Het gebeurt regelmatig dat we groente, zuivel en
andere versproducten over hebben. Deze versartikelen kunnen we ivm houdbaarheid
niet bewaren voor een volgende week. Veel van deze producten gaan dan naar andere
organisaties in Haarlem. Wat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie gaat naar
de dieren.
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Weekafsluiting
Na een korte rustperiode dag staan er vrijdagochtend weer veel nieuwe vrijwilligers
klaar. Er worden levensmiddelen gehaald bij onze vaste bakkers, bij particulieren en
organisaties, maar ook een ritje naar de supermarkten in de omgeving staat vaak op het
programma. Het aantal ritten kan erg wisselen.
Vrijdagmiddag gaan we naar Amsterdam. Daar bevindt zich het Regionaal Centrum
Voedselbank Noord-Holland. Grote partijen lang houdbare middelen gaan naar het
regiocentrum om van daaruit verdeeld te worden over de verschillende Noord-Hollandse
voedselbanken. Wekelijks halen de chauffeurs ons deel van al deze producten op. Alles
wordt bij terugkeer in het magazijn netjes gesorteerd en opgeruimd. Tot slot wordt
het magazijn opgeruimd, geveegd en schoongemaakt. Ook het sanitair, de keuken
en bestelauto worden niet vergeten. Na afloop van al deze werkzaamheden drinken
vrijwilligers nog gezellig een drankje. Een goede afsluiting van een week hard werken. Wij
werken uitsluitend met vrijwilligers. De sfeer is erg goed. Dat blijkt wel uit het feit dat de
meeste vrijwilligers hier al jaren werken. Wij zijn blij met hun geweldige inzet.
En dan...... weekend! Vrij tot maandag en dan herhaalt zich dit hele verhaal....
Anga Veldhuizen
Bedrijfsleider
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ONZE KLANTEN

Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen dient men te voldoen aan landelijk
door de Voedselbank Nederland vastgestelde normen. De norm is in 2021 niet omhoog
gegaan. Het basisnormbedrag (wat voor ieder gezin telt) is € 135 (dit is dus voor 1
persoon) en dan komt er per gezinslid die deel uitmaakt van het huishouden € 95 bij.
Dus een huishouden van1 persoon is € 135 +€ 95 = € 230 en per gezinslid wordt er € 95
bijgeteld.
Men kan dit alles op onze website www.voedselbankhaarlem.nl vinden.
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan men zich wenden tot het
sociale wijkteam in de buurt. Er zijn 10 wijkteams verspreid over Haarlem en 1 in
Zandvoort. 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.
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 vakdisciplines zoals maatschappelijk werk, 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 zoals 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 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 bij of klanten nog in aanmerking
komen voor een voedselpakket d.m.v. ons klantvolgsysteem. Elke week wordt een aantal
klanten op het uitdeelpunt uitgenodigd om daar een kort herintake-gesprek te voeren.
Dan wordt ook gekeken naar het verloop overige hulpverlening.
Zoals bekend duurt onze dienstverlening in principe maximaal 3 jaar. Hier zijn echter
uitzonderingen op. Wij laat klanten die tijdens deze 3 jaar in de schuldsanering komen
langer klant blijven tot einde van het schuldsaneringstraject. Dit wordt echter per klant
beoordeeld. Ook is er besloten dat personen die 3 jaar klant zijn geweest na 5 jaar, indien
zij weer aan de normen van de voedselbank voldoen, weer voor maximaal 1 jaar klant
kunnen worden. Ook hier wordt soms een uitzondering gemaakt en kan men al eerder
klant worden. Ook dit is maatwerk.
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Groei en verloop van het klantenbestand
Gezien de situatie (covid) in Nederland in 2020 en 2021 hadden wij een toename van
klanten bij de voedselbank verwacht. Dit is echter niet gebeurd. Sterker nog: wij hebben
een sterke afname gezien. Op 31 december 2019 hadden wij 190 gezinnen als klant en
op 31 december 2020 170 gezinnen en dit was wonderlijk genoeg eind 2021 slechts 142
huishoudens.
Eind 2020 werd van de uitgegeven pakketten gebruik gemaakt door 361 personen,
waarvan 115 kinderen jonger dan 18 jaar. In 2021 waren dit 319 personen waarvan 108
kinderen onder de 18 jaar.
Wij zijn niet de enige voedselbank die een sterke afname ziet van klanten. In de
omringende gemeentes zien zij dit ook. Hoe kan dit?
Wij denken dat dit komt door de maatregelen die de regering heeft getroffen zoals de
TVL, NOW en andere financiële regelingen. De gemiddelde klant van de voedselbank zit
in de schuldsanering en/of onder budgetbeheer dus voor hen verandert er weinig. Verder
zijn de sociale wijkteams nog wel steeds bereikbaar, ondanks de covidrestricties, voor
intakes, maar dit is meer per telefoon. Dit laatste kan een barrière zijn voor veel mensen
om zich aan te melden. Toch vinden wij dit vreemd dat er in deze tijden waar men zegt
dat nog steeds 1 op de 12 kinderen in armoede leven er niet meer aanmeldingen zijn?!
Voedselbank Haarlem is daarom rechtstreeks in gesprek gegaan met de gemeenten en
de schuldsanering (WSNP). Wij hebben nu de afspraak dat klanten rechtstreeks vanuit de
WSNP aangemeld kunnen worden bij ons. Zij hoeven dus niet eerst naar het wijkteam.
Wel wordt uiteraard gekeken of zij voldoen aan de financiële normen maar dit is bijna
altijd wel het geval. Ook hiermee zien wij in 2021 echter weinig toename aan klanten.
Kortom er is 2021 wat betreft het klantenbestand niet veel veranderd. Nog iets minder
klanten en daarom hebben wij ook niet veel herintake-gesprekken gehouden met de
klanten . Dit zou waarschijnlijk tot een nog kleiner klantenbestand hebben geleid.
We verwachten in 2022 echter wel een toename dankzij de enorm verhoogde
energieprijzen en kosten van levensmiddelen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat die
mensen die niet in budgetbeheer verkeren en een vast weekbedrag krijgen, maar van
een uitkering moeten leven en door de prijsverhogingen nog minder overhouden, zich
gedwongen zien om klant te worden van de voedselbank.

Mariska Beerens
Klantenadministratie
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VRIJWILLIGERS

Een zeer apart jaar, dat 2021, zacht gezegd. De supermarktacties (sma’s) bijvoorbeeld
hebben niet éénmaal plaatsgevonden, een compleet slapend bestaan als gevolg. De
groep vrijwilligers die zich daar altijd voor uitsloofden konden slechts werkeloos toezien.
De inspirerende coördinator van de sma’s, Coby Vos, verwoordde het aan het eind van
het jaar als volgt:

‘Beste sma’ers,
Andere keren was de mail aan jullie, aan het eind december, zo’n mooi moment
om terug te blikken op het afgelopen jaar. Hoeveel inzamelingsacties zijn
er geweest, wat was de opbrengst, hebben we ons record aantal kratten weer
kunnen verbreken? Wat dat alles betreft valt er nu nauwelijks iets te melden. De
coronaperikelen speelden hierbij een rol. Zeker in het begin van de pandemie was
dat de reden om onze acties te moeten staken. Maar inmiddels, en dat is toch vooral
een positieve reden, krijgt de voedselbank dusdanig veel voedsel en donaties dat dit
(vooralsnog) onze inzamelingsacties overbodig maakt.
Het is niet te voorzien hoe dit de komende tijd zal zijn. Voorlopig laat ik daarom
alles wat te maken heeft met onze SMA’s ‘in de pauze-stand’ staan. We zullen
zien of en wanneer we het komend jaar al dan niet het weer zullen opstarten.’
Het aantal vrijwilligers dat dit jaar actief was bij onze drie vestigingen - Haarlem,
Heemstede en Zandvoort – schommelde rond de 50. Terwijl er begin 2021 91 en in
december 81 vrijwilligers stonden ingeschreven. Zoals gezegd de sma’ers vielen af, maar
ook vrijwilligers die het niet aandurfden te komen werken in verband met de dreigende
coronabesmetting.
Degenen die er wel waren werden, heel verrassend, in januari verblijd met een
feestpakket uitgereikt door Rotaryclub Kennemerland.
Deze club schrijft zelf hierover:
‘Tijdens het inpakken van de SantaBoxen die we altijd rond de kerstdagen maken ten
gunste van Goede Doelen, ontstond het idee om de vrijwilligers van de voedselbank te
bedanken voor het fantastische werk wat zij voor Haarlemmers doen. December is een
drukke maand voor de vrijwilligers. Om hen te bedanken biedt Rotaryclub KennemerLaat
dinsdag 5 januari aan alle vrijwilligers de DankjeWelBox aan.’
Een mooi gebaar, zeer op prijs gesteld door onze vrijwilligers!
Een volgende ‘beloning’ voor de vrijwilligers kwam in maart; de Houwert Groep had
alle vestigingen weer eens nauwkeurig onder de loep genomen op het gebied van
voedselveiligheid. Het resultaat was GROEN! Blije gezichten, en terecht, hard voor
gewerkt.
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Halverwege het jaar was er een kleine domper: assistent-bedrijfsleider Guido van der
Meijden moest zijn werk bij de voedselbank staken vanwege lichamelijke klachten.
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Jammer, hij was nog niet zo lang bij ons, en had zich goed geprofileerd.
Beterschap, Guido.
En wij op nieuwe zoektocht naar geschikte kandidaten; gelukkig heel snel een prima
vervanging gevonden binnen de organisatie: Marie José Mutsaers.
Verder verliep het jaar gesmeerd wat betreft de werkzaamheden van de vrijwilligers. Alle
klanten zijn elke week voorzien van een goed en voedzaam voedselpakket.
Het enige dat er bij inschoot was een leuk gezamenlijk moment, een etentje, barbecue of
iets anders. We hopen daar volgend jaar aan toe te komen.
Bart Padberg
Vrijwilligers
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PR &
COMMUNICATIE

Het jaar van de beperkingen, avondklok, lockdowns, soms zelfs harde lockdown, het
gewone leven werd zo nu en dan ernstig verstoord. Sommige meestal wat oudere
vrijwilligers die niet durfden te komen, geen supermarktacties. Ondanks alles werden elke
week voedselpakketten uitgedeeld aan onze klanten. En de supermarkten bleken ons
steeds beter te vinden, we hadden aan aanvoer van voedingsproducten geen gebrek.
Ondanks het moeilijke voorjaar waren er ook veel acties die voor de voedselbank heel
wat opleverden.
Enkele voorbeelden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Een flink bedrag van de stichting Caritas bijeengebracht door kerkbezoekers.
Een donatie van voedingsproducten van Albert Heijn Bloemendaal.
Ik citeer de woorden van de AH-bezorger: “Wij zijn blij
met onze samenwerking met Voedselbank Haarlem! We mochten de voedselbank,
en daarmee heel veel gezinnen, blij maken met zowel verse producten als lang
houdbare producten! Bedankt dat we mogen helpen!” 😏)
Een mooie inzamelactie door de leerlingen van de Julianaschool.
Een sponsorloop door leerlingen van de Aloysiusschool die een groot bedrag
opbracht.
Een wandelcompetitie voor personeel, georganiseerd door RS Components, dat
behoorlijk veel geld opleverde.
Tijdens de harde lockdown in december kwam een vertegenwoordiger van
Idemia, een Haarlems bedrijf dat wereldwijd opereert in ICT-zaken, met pallets vol
pakketten.

Uit dit alles spreekt een grote betrokkenheid in onze gemeente bij de mensen die het
even heel moeilijk hebben. Dat zijn hartverwarmende signalen!
Hieronder en -naast de bijpassende foto’s:

1
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5

6

3

Met name de decembermaand gaf
een overvloed aan veelal persoonlijke
donaties, klein en groot. De voedselbank
heeft de gunfactor, dat is ons wel
duidelijk geworden.
De klanten zijn er zeer blij mee!
Aan alle genoemde acties is uitgebreid
aandacht gegeven op onze website en
facebook.
Met onze traditionele kerstpakkettenactie hebben wij dit wat moeizame jaar afgesloten.
Bart Padberg
PR & Communicatie
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ONZE FINANCIËN

In het afgelopen jaar zijn de uitgaven uitgekomen op € 78.000,00. Dit is beduidend lager
dan in 2020 toen het bedrag boven de € 90.000,00 uitkwam. De lagere uitgaven zijn
veroorzaakt doordat in 2020 de aanschaf van een nieuwe vrachtbus en bouwkundige
aanpassingen aan ons nieuwe pand aan de Amsterdamsevaart gedaan zijn.
Ten opzichte van 2020 zijn de bedrijfskosten schijnbaar hoger uitgevallen maar
dit komt doordat de afgelopen jaren schoonmaakkosten waren gerekend onder
huisvestingskosten terwijl het beter is om dit onder bedrijfskosten te boeken. Vandaar
dat de bedrijfskosten in 2021 hoger zijn uitgevallen, maar de huisvestingkosten hierdoor
dus lager.
Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 is gebleken dat heel veel mensen en
organisatie de Voedselbank in Haarlem willen ondersteunen. Dat heeft zich doorgezet
in 2021. Halverwege dit jaar heeft de Voedselbank via de media gecommuniceerd dat de
vermogenssituatie zodanig verbeterd was dat actieve fondsenverwerving wat meer op de
achtergrond zal plaatsvinden.
Voedselbank Haarlem en omstreken heeft voor haar werk van kerkelijke instellingen,
particulieren, bedrijven en gemeenten aan giften en donaties in 2021 het bedrag van €
95.473,00 ontvangen. In dit bedrag zitten een aantal grote giften van bedrijven uit de
omgeving van Haarlem.
In verband met het gestegen eigen vermogen heeft het bestuur besloten om de
subsidies die wij jaarlijks krijgen van de gemeenten Haarlem, Heemstede en Zandvoort
voor 2021 terug te betalen. Dit geldt ook nog voor 2022. De subsidie betrof een bijdrage
aan de huurgelden van ons pand.
De inkomsten uit donaties is in de 2e helft van 2021 zodanig gedaan dat het inmiddels
wel weer fijn is dat particulieren en instellingen ons blijven ondersteunen met giften.
De voedselbank moet het helemaal hebben van giften en donaties. In een normaal jaar
zijn de inkomsten lager dan de uitgaven. Daarom zijn de giften van 2021 en komende
jaren heel erg welkom om de bedrijfsvoering te kunnen continueren.
Door de steun van de overheid aan bedrijven is een grote economische crisis nog
uitgebleven maar de verwachting is wel dat komend jaar meer mensen financieel in de
problemen kunnen gaan komen. Daarom is het van groot belang dat het vermogen
dusdanig gegroeid is in 2021, dat eventuele grotere uitgaven aan klanten ook betaald
kunnen worden.
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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 de voedselbank in Haarlem.
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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 inzien van het financieel jaarverslag van de
stichting Voedselbank Haarlem en omstreken, kunnen dit inzien op de website van onze
voedselbank: www.voedselbankhaarlem.nl Te vinden onder het tabblad van ‘’ANBI’’.
Bij vragen kunt u mailen naar: penningmeester@voedselbankhaarlem.nl
Stef van Harlingen
penningmeester

13

ONS BESTUURSWERK

Met het bestuurswerk faciliteren wij als het ware de kern van ons bedrijf: voedsel
verstrekken aan hen die het nodig hebben.
De voedselbank moet als stichting voldoen aan allerlei wet-en regelgeving. Zo hebben
we een vertrouwenspersoon aangesteld waar onze vrijwilligers terecht kunnen om in
vertrouwen zaken te bespreken. Coby Vos is als vertrouwenspersoon benoemd.
Een belangrijk punt over 2021: eindelijk hebben wij na veel onnodig gesteggel een
vergunning gekregen om ons bedrijf aan de Amsterdamsevaart te runnen. Weliswaar een
tijdelijke vergunning, maar dat is prima omdat we ook een tijdelijk huurcontract hebben.
Wij hopen dat er bij nieuwe huisvesting minder gedoe ontstaat.
Het bestuur van Voedselbank Haarlem en omstreken in 2021 bestond uit:
Bernt Schneiders 		
voorzitter
Binnert Onderwijzer
secretaris
Stef van Harlingen
penningmeester
Anga Veldhuizen 		
bedrijfsvoering
Bart Padberg 		
PR, vrijwilligers, privacy
Mariska Beerens 		
klantenadministratie
Bedrijfsleiding per 31 december:
Bedrijfsleider Supervisor 		
Assistent-bedrijfsleider 		
					
Coördinator supermarktacties
Coördinator voedselveiligheid

Anga Veldhuizen
Richard Bijl, Karin Meijer, Marie José Mutsaers
(Guido van der Meijden, tot mei)
Coby Vos
Richard Bijl

Bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem e.o. in 2021:
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

COLOFON
Redactie
Binnert Onderwijzer | Bart Padberg
Vormgeving Bart Padberg
Uitgave
Voedselbank Haarlem en omstreken, mei 2022
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