
VERSLAG VANUIT HET BESTUUR
 
Allereerst heeft het bestuur over de
aanstaande, noodzakelijke verhuizing aan
jullie de volgende, korte verklaring: 
 
 

Zoals jullie wellicht hebben gehoord is het bestuur van Voedselbank Haarlem in nauw
overleg met de eigenaar van het pand aan de Amsterdamsevaart, de gemeente en de
wijkraad druk bezig met het verkrijgen van de gewenste vergunning. Aandachtspunten
daarbij zijn parkeermogelijkheden voor laden en lossen, fietsenstalling enzovoort. Het
bestuur gaat ervan uit dat tijdig de benodigde vergunning is afgegeven.

VERSLAG VANUIT DE WERKVLOER (1)
door Anga Veldhuizen, bestuurslid bedrijfszaken 
 
De afgelopen maanden zijn er een aantalbelangrijke veranderingen
geweest op de debedrijfsvloer. Zo hebben we in de
maandenseptember/oktober een heuse supermarkt gemaakt waar
klanten zelf een keuze kunnen maken. Het was een hele klus om
alles te regelen maar uiteindelijk is het wel gelukt. Schappen vol
produkten, 'een groente-eiland', een broodhoek en een 'gratis-
produktenruimte'. Twee professionele koelkasten en een vriezer,
beide voor de winkel, zijn 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 de
medewerkers) maar de reakties waren in het algemeen heel positief. 
 
Na de sint- en kerstdrukte was het tijd om ook de klanten van andere uitdeelpunten te laten
profiteren van de supermarkt. 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. En daar blijft het voorlopig bij. De uitdeelpunten in Zandvoort en
Heemstede houden we aan. 
 
Het veranderen van de manier van uitdelen heeft veel gevolgen gehad voor de vrijwilligers. Niet
alleen voor de medewerkers van de opgedoekte uitdeelpunten, maar ook voor de
magazijnmedewerkers, de chauffeurs en de klantenadministratie. Het gaf soms verwarring en
en ontevreden gevoel maar uiteindelijk heeft iedereen zijn of haar draai toch gevonden. Ik denk
dat de supermarkt een succes is mede door de geweldige inzet van alle vrijwilligers.

Nieuwsbrief 2019-2

Beste vrijwilliger, 
 
Het is weer eens tijd voor wat informatie over het bedrijf waar wij ons allen zo voor inzetten:
Voedselbank Haarlem en omstreken. Je kunt bijdragen lezen van o.a. Mariska Beerens,
Richard Bijl, Patrice Staal en Anga Veldhuizen. Veel leesplezier!



En voor wie zich afvraagt waarom we dit
ook al weer deden? 
 
Er zijn 3 belangrijke redenen: 
 

De voedselveiligheidseisen 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.

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

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

VERSLAG VANUIT DE WERKVLOER (2)
door Richard Bijl, (assistent-)bedrijfsleider vrijdag 
 
Het was een drukke dag geweest. Zelf start ik om 8:00 en komen ook
de chauffeurs en onze cateringvrijwilliger aan bij de VB. We beginnen
met koffie en nemen de activiteiten van de dag door. Extra ritten
waren 2000 eieren ophalen en 1000 flesjes frisdrank. De chauffeurs
vertrekken naar de bakkers voor brood en brengen kratten terug naar
diverse supermarkten. Ondertussen druppelen meerdere vrijwilligers
binnen en gaan we in het magazijn de pallets met kratten klaarzetten voor de uitdeelpunten en
de winkel. 
 
De chauffeurs komen terug met het brood. Het brood wordt, als dat nog niet is gedaan, verpakt
en daarna in kratten in de vriezer gedaan. De chauffeurs zijn ook bij een supermarkt geweest en
hebben vlees en vis meegenomen dat gestickerd moet worden en in de vriezer gedaan. Hier
wordt door de verschillende vrijwilligers hard gewerkt en ieder kent haar of zijn taak. Af en toe
bijsturing van de bedrijfsleiding, maar het loopt gesmeerd. 
 
Ondertussen worden er weer allerlei kratten verzameld voor diverse leveranciers. Dit gaat aan
de hand van lijsten waar de aantallen op staan. Dat kan een heel gedoe zijn door al die
verschillende kratjes. Ook daar is een vrijwilliger mee bezig die dat zelfstandig op zich neemt en
de klus goed afrondt. Er komen weer wat vrijwilligers binnendruppelen voor de verwerking van
de goederen die uit het distributiecentrum Amsterdam aangeleverd worden. Opgehaald door
onze eigen chauffeurs. Het uitzoeken van al de goederen is een drukke bezigheid. De goederen



zijn heel divers. Van 'over datum wokkels' tot verse groente. Alle groente moet uitgepakt en
uitgezocht worden. Een werkje dat niet iedereen ligt, maar er zijn wel weer specialisten die hier
extra goed in zijn. Zo is het team compleet en vult elkaar aan.

Nadat alles is
opgeruimd, is het tijd
voor wat ontspanning. 
 
Weer een dag voorbij
op de VB. Alles ter
voorbereiding op de
uitdeeldagen 
. 
Zo heeft iedere dag zijn
eigen charmes.

VERSLAG VANUIT DE WERKVLOER (3)
door Anga Veldhuizen 
 
Sluiting uitdeelpunten
 
De afgelopen tijd zijn er 3 uitdeelpunten gesloten ivm de invoering van de supermarkt. Dat was
wel even slikken voor de medewerkers van de verschillende lokaties. Heel veel vrijwilligers
waren al jaren verbonden aan de verschillende kerken. Ook voor veel klanten was het moeilijk
om afscheid te nemen van hun vertrouwde plekkie. Iedere lokatie heeft op zijn eigen
manier vaarwel gezegd. 
 
De klanten van de Frankrijklaan (zie foto's) werden op hun laatste dag verrast met een
feestelijk ontbijt. Buiten de gebruikelijke koffie en thee met een koekje waren er nu lekkere
broodjes met kaas en diverse vleeswaren, kerstbroden en verschillende sapjes. De kerk heeft
als dank voor de jarenlange gastvrijheid een boom kado gekregen voor in hun tuin. 
 
Bij de Boumanstraat stond er een hele tafel met verschillende soorten taart klaar.
Vruchtentaart, mokkataart, cheesecake, vlaaien, slagroomtaart en appeltaart.Voor iedere smaak
wat. Samen met een kopje koffie werd dit bijzonder gewaardeerd. Wij gaan niet echt afscheid
nemen van 'Het Open Huis' in de Boumanstraat. Daar werken we al heel lang mee samen. Zij
boden niet alleen onderdak aan onze voedselbank, maar komen ook wekelijks
onze overschotten ophalen tbv hun eigen gemeente. 
 
De Eksterlaan ging als laatste dicht. Zij hebben exact 12 jaar lang heel veel klanten zien komen
en gaan. De koffiebijeenkomsten waren daar altijd bijzonder gezellig en ook veel ex-klanten
waren daar regelmatig te zien. De medewerkers van dit uitdeelpunt hadden al hun kook- en
bakkwaliteiten getoond om voor de allerlaatse dinsdagmorgen een geweldige high-tea
te organiseren. Niet alleen voor (ex-)klanten maar ook voor oud-medewerkers en andere
betrokkenen. Het was bijzonder geslaagd. Na afloop kreeg iedereen nog een plantje en een
kaartje mee.



VERSLAG VANUIT DE WERKVLOER (4)
door Patrice Staal, bewaker voedselveiligheid  
 
Een groot voordeel van het supermarktmodel is dat de
temperatuur van de producten veel simpeler onder controle te
houden is. Dit verhoogt de voedselveiligheid enorm. Dagelijks
wordt de temperatuur in de koelcel en de vriescel gemeten.
Op de uitdeeldag wordt de temperatuur in de vries- en
koelkasten van de supermarkt gemeten. Op de twee
uitdeelpunten Heemstede en Zandvoort werken gelukkig
ervaren medewerkers, dat geldt ook voor de chauffeurs.
Hierdoor kunnen we garant staan voor een degelijke controle
op de temperatuur en zo ook de voedselveiligheid garanderen.

OPROEP !
 
We kennen bij Voedselbank Haarlem een sterke
groep vrijwilligers. Maar aanvulling kunnen we altijd
gebruiken. Al is het maar omdat sommige goede

VERSLAG VANUIT HET KANTOOR
door Mariska Beerens, bestuurslid klantenzaken 
  
Gaat het de mensen dit jaar financieel beter? Of weten potentiële klanten, uit schroom of
schaamte, de voedselbank niet te bereiken? Feit is dat er de eerste vier maanden van dit jaar
'slechts' 171 huishoudens (= 357 personen) een beroep op Voedselbank Haarlem hebben
gedaan. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat 204 huishoudens (= 449 personen). Een
beduidend verschil. Deze ontwikkeling heeft onze aandacht.



krachten bij ons vertrekken naar een betaalde baan
die zij elders gevonden hebben. 
 
Zo zoeken wij bijvoorbeeld naar assistent-
bedrijfsleiders die één dag per week leiding kunnen
geven aan het bedrijf. Het bestuur plaatst
regelmatig oproepen op de eigen website, op
facebook en bij de Vrijwilligers Centrale. Soms
schakelen we ook nog andere, professionele
websites in. 
 

Maar aan jullie, vrijwilligers, doen we ook graag een oproep: kijk eens goed in
jullie eigen omgeving of er mensen zijn die ons willen helpen. Heb je er
meteen een 'maatje' bij!

Facebook Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u pr@voedselbankhaarlem.nl toe aan uw adresboek.
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