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VooRWOORD

Graag	start	ik	met	de	belangrijkste	conclusie	van	dit	
jaarverslag:	aan	iedereen	die	in	2017	terecht	aanklopte	bij	
de	Voedselbank	Haaglanden	is	een	voedselpakket	verstrekt.	
Daarvoor	zijn	vele	handen	ineengeslagen	als	organisatie	die	
uitsluitend	draait	op	vrijwilligers	en	niet	te	vergeten	door	de	
samenwerking	met	vele	partners.	Het	is	de	brandstof	die	
nodig	is	om	deze	broodnodige	voorziening	draaiend	te	
houden.

Anno 2017 rekenen ruim 1.679 huishoudens op ons. Iedere week. 
Het zijn mensen als u en ik die door omstandigheden onder de 
armoedegrens leven. Om hen van extra voeding te voorzien wordt 
voedsel geschonken door leveranciers, naar het distributiecentrum 
getransporteerd, opgeslagen, ingepakt in voedselpakketten en 
verspreid onder uitdeelpunten. Voedselbank Haaglanden heeft 
twee functies. Het fungeren als voedselbank en het is tevens het 
distributiecentrum voor de regio Haaglanden. In totaal zijn er 
10 landelijke distributiecentra. Voedselbank Haaglanden bevoorraadt 
wekelijks 12 voedselbanken in de regio Zuid West Nederland. 
De omvang daarvan is een equivalent van ongeveer 2000 voedsel-
pakketten per week'

Ik kan daarom gerust stellen dat de Voedselbank Haaglanden zich in 
de afgelopen jaren heeft gepositioneerd als belangrijke schakel op 
het gebied van voedselvoorziening. Het draagt ook bij aan het tegen-
gaan van voedselverspilling - een tweede kerndoelstelling. Dat 
brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Want onze cliënten 
mogen op ons rekenen. En dat vergt een professionele organisatie. 
Binnen de stichting alleen al werken zo’n 140 vrijwilligers samen.

We kunnen het ons niet permitteren dat er een week geen voedsel 
is. Of dat de voedselkwaliteit niet is gewaarborgd. Ik ben daarom 
verheugd dat wij als stichting in 2017 wederom het groencertificaat 
ontvingen van de Houwers Groep; een teken dat onze voedselveilig-
heid in orde is.

Door de samenwerking met partners als bedrijven, kerken en overige 
(welzijns)instellingen konden onze cliënten af en toe ook verrast 
worden met een extraatje, wat heel welkom is als je geen cent te 
makken hebt. Ik kan hier niet volledig zijn, maar de decemberacties 
waren bijvoorbeeld hartverwarmend. Maar ook een aantal uitjes en 
tal van acties droegen bij aan het welzijn van onze doelgroep. 
Hartelijk dank.

JAARVERSLAG 2017 | Voedselbank Haaglanden  en distributiecentrum

3



Binnen de Voedselbank Haaglanden en het distributiecentrum is er 
naast de reguliere werkzaamheden - in 2017 hard gewerkt aan de 
verwezenlijking van tien speerpunten, wat heeft geleid tot de verdere 
ontwikkeling van de stichting.

Terugblikkend wil ik u daarom allen hartelijk danken voor uw inzet en 
steun. Samen zijn wij er voor onze cliënten.

Mij rest nog in het bijzonder dank te zeggen aan Dirk Rijnbeek, van 
wie ik het stokje heb mogen overnemen.
Ik wens u veel leesplezier!

					Hendrik	Beelen
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VOEDSELbAnkEn nEDERLAnD
Visie, keRnwAARden En doelstellingen

De	stichting	Voedselbank	Haaglanden	maakt	onderdeel	uit	
van	de	Vereniging	Voedselbanken	Nederland,	een	vereniging	
die	is	opgericht	op	15	mei	2013.	
Voedselbanken	Nederland	is	de	landelijke,	overkoepelende	
organisatie	van	alle	voedselbanken	in	Nederland	en	biedt	
ondersteuning	op	allerlei	gebieden.	
De	Voedselbank	Haaglanden	deelt	de	visie,	kernwaarden	en	
hoofddoelstellingen	van	de	Voedselbanken	Nederland.

Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoede-
grens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te 
voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van eten te kunnen 
voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden 
en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt 
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder 
wordt belast.  Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, 
werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen 
om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd 
tijdelijk zijn.  

Onze	kernwaarden			
l  We werken uitsluitend met vrijwilligers  
l  We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt  
l  We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel  
l  We verstrekken uitsluitend gratis voedsel  
l  We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk  
l  We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)  
l  We zijn transparant in onze verantwoording. 

Onze	hoofddoelstellingen		
l  Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen  
l  Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.



 Armoede	in	Nederland		
In Nederland leven 1,1 miljoen mensen in armoede (gebruik makend 
van de nietveel- maar-toereikend criterium). In totaal zijn dat ruim 
734.000 huishoudens waar ruim 421.000 minderjarige kinderen 
opgroeien. Dat is 1 op de 9 kinderen. Tienduizenden kinderen 
zitten dagelijks met honger in de klas. 

Er is een diversiteit in het klantenbestand van de voedselbank 
ZZP-ers, MKB-ers, langdurig zieken maar ook mensen met 
(hypotheek) schulden. 

Basisbehoeftenbudget	
Er is een referentiebudget om armoede vast te stellen. Deze geeft 
aan hoeveel geld iemand nodig heeft voor onvermijdelijke of zeer 
wenselijke uitgaven. Opsomming van het volgende: 

l  alleenstaande 971 euro, 
l  paar zonder kinderen 1330 euro 
l  Paar met 1 kind 1620 euro, 
l  Paar met 2 kinderen 1830 euro. 
 
Het SCP heeft het budget afgeleid uit gegevens van het Nibud. 
810.000 mensen moeten rondkomen met een bedrag dat onder deze 
grens ligt.  

Voedselverspilling
Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 1,8 tot 
2,7 miljoen ton. Dat is voedsel t.w.v. 5 miljard euro!

De helft wordt verspild bij mensen thuis en de ander helft bij de 
voedsel (verwerkende) bedrijven. 
l   De voedselbanken zich primair richten op de overschotten bij 

de bedrijven en supermarkten.
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l  Voedselbanken zamelen 1 à 2 % van deze verspilling in.
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teRugblik op 2017: 

De	Voedselbank	Haaglanden	en	distributiecentrum	is	een	
stichting	en	een	van	de	168	voedselbanken	in	Nederland.	
Binnen	de	regio	Haaglanden	(Den	Haag,	Rijswijk	en	
Zoetermeer)	zijn	er	tweeëntwintig	uitdeelpunten.	

De uitdeelpunten zijn gelieerd aan diverse instellingen, zoals kerken 
en andere private organisaties. Binnen de stichting is tevens een 
Distributiecentrum ondergebracht dat zorg draagt voor ontvangst, 
opslag en transport van bulkgoederen voor de 12 voedselbanken uit 
de regio. Eind 2017 is het Uitdeelpunt EEH veranderd in een rijdend 
uitdeelpunt, KIES! Sociale Supermarkt een pilot van STEK en de 
Voedselbank Haaglanden.

Voedselbanken	regio	Den	haag
 
 Noordwijk Wassenaar
 Noordwijkerhout Voorschoten
 Hillegom  Leidschendam
 Leiden Westland
 Teylingen Delft
 Katwijk Voorburg

8
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Cliënten
In 2017 zijn binnen de regio Haaglanden 1.679 huishoudens van 
voedsel voorzien. Gemiddelde verstrekkingsduur van alle cliënten in 
2017 is 13,62 maanden.

Voedselpakketten	voor	statushouders
In 2017 werden voor het eerst via Vluchtelingenwerk voedsel-
pakketten aangevraagd voor statushouders. Hierdoor kwam een 
discussie op gang over de rolverdeling tussen de (lokale) overheid en 
de Voedselbank. 
De Voedselbank Haaglanden laat de statushouders niet in de kou 
staan, besloten is om statushouders voor maximaal 3 maanden van 
een pakket te voorzien. Na deze 3 maanden kan men via de gebrui-
kelijke weg (via hulpverlener) een pakket aanvragen.
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		 Verstrekkingsduur	gestopte	clienten	in	2017

 0 t/m 6 maanden 333 42,15%
 7 t/m 12 maanden 303 38,35%
 13 t/m 24 maanden 78 9,87%
 25 t/m 36 maanden 31 3,92%
 37 t/m 48 maanden 21 2,66%
 48 t/m 60 maanden 13 1,65%
 Meer dan 60 maanden 11 1,39%
  
  790 100,00%
  
 Gemiddelde verstrekkingsduur gestopte cliënten 2017, 9,63 maanden

 Gemiddelde verstrekkingsduur van alle cliënten 2017 is 13,62 maanden



Voedselverwerving
De Voedselbank Haaglanden ontvangt van leveranciers voedsel. 
Dit zijn zowel leveranciers die voortkomen uit een landelijke samen-
werking met de Vereniging Voedselbanken Nederland als lokale 
afspraken tussen de Voedselbank Haaglanden en bedrijven uit de 
regio.

Het distributiecentrum kon in 2017 rekenen op veel voedsel waarmee 
de lokale voedselbanken konden worden voorzien van voldoende 
producten en waarmee ook de Voedselbank Haaglanden de pakket-
ten konden vullen.
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Profiel	klanten	per	uitgiftepunt	2017	 	 	 	 	 	
  
 Uitgiftepunt Huishoudens	 Personen	 Alleen-	 Eenouder	 Gezinnen	 Stellen		 	

	 	 	 	 staanden		 gezinnen	 	 	

	

 Agnes Kerk 87 188 44 29 14 0
 Benedictus/Bernadettekerk, Rijswijk 142 318 62 50 20 10
 Bokkefort - Kies Sociale Supermarkt 69 159 34 24 8 3
 City Life Church (CLC) 43 95 20 11 9 3
 De Paardenberg 154 347 84 41 24 5
 Exoduskerk, Kies Sociale supermarkt 119 281 47 47 16 9
 Genesareth 63 184 14 31 13 5
 Het Kompas 36 92 13 11 9 3
 Ichthuskerk 44 109 17 14 11 2
 Laak(P.C.I.) 103 265 46 37 17 3
 Leidschenveen (De Leidraad) 26 74 8 9 7 2
 Lukaskerk 96 217 48 28 18 2
 Marcuskerk 72 148 35 23 12 2
 MOC Heilige Hart 99 224 48 27 16 8
 Morgensterkerk 87 214 43 23 15 6
 Nicolaaskerk 57 179 10 31 15 1
 Oase 86 183 46 24 14 2
 Oosterkerk 47 187 8 17 21 1
 Vredekerk 37 103 18 8 11 0
 Welzijn - Scheveningen 83 175 44 24 10 5
 Ypenburg (de Toevlucht) 54 137 22 22 8 2
 Zoutkeetsingel 75 177 39 21 10 5
 
	 Totaal	 1679	 4056	 750	 552	 298	 79
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Leveranciers	van	voedsel	aan	het	RDC	Haaglanden:

 Lokale	leveranciers		 Landelijke	leveranciers
 Overig: HAK BV, Giessen
 Aardappelen,	groente	 Kelloggs Benelux,
 en	fruit	 Zaventem	
 Euro West B.V., Poeldijk Pepsico 
 Greenco, Honselersdijk Jumbo, Veghel 
 Greenery, Bleiswijk Bunt fruit VOF
 Zwingrow, Honselersdijk Albert Heijn BV, Zaandam
 Kees Stijger Tuinbouw,  Nutricia NlL B.V.   
 Honselersdijk Zoetermeer 
 Kwekerij Hooijmans,    
 Pijnacker 

 Broodleveranciers	 Maaltijdvoorziening
 Bosman, Rijswijk Gewoon Lekker Thuis,
 Gebr. Van de Berg, Maasdijk Wateringen
 Hessing, Den Haag Kippie Poeldijk, Poeldijk
 Kaptein, Wassenaar Starcuisine, Rijswijk
 Klootwijk, Capelle a/d IJssel
 Marqt, Den Haag
 Meesterbakker Roodenrijs, Rijswijk
 Ravensbergen Food B.V.

	 Diverse	levensmiddelen
 Granfood, Rijswijk
 Makro, Wateringen
 Albert Heijn, Haaglanden
 De Zuivelmakers
 Hoogvliet DC, Bleijswijk
 Zeeman, Alphen a/d Rijn
 Misi Fulfillment, Zoetermeer
 Aldi's Den Haag en Scheveningen
 Justnuts Den Haag
 Hoogvliet Alphen a/d Rijn
 van Vliet candy Shop, Alphen a/d Rijn
 Teo Pace B.V. Delfgauw
 Lebo Kaas B.V. Lopik
 Sleepje Den Haag

Daarnaast wordt er voedsel geleverd/uitgewisseld vanuit regionale 
voedselbanken.
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Acties                                                                                                                  
Naast de reguliere toestroom van voedsel werden er door enkele 
uitdeelpunten diverse acties georganiseerd met supermarkten. 
Dit leidde tot smakelijke extraatjes in of naast het voedselpakket.

Landelijke	DE-actie																																																																																																							
De landelijke (jaarlijkse) Douwe Egberts-actie leverde heel wat 
kopjes koffie op. Dit is actie waarbij iedereen bonnen kan sparen en 
inleveren bij de voedselbanken. De bonnen worden omgezet in 
pakken koffie die naar de cliënten gaan.

Kerstdiner
Een groep ondernemers onder de naam XMIS organiseerde voor 
55 gezinnen een door een top kok samengesteld kerstdiner die als 
verrassing bij hun thuis is thuisbezorgd.

De	jaarlijkse	decemberacties	2017
In de maand december blijkt de medemens er in het bijzonder op 
gericht om iets voor ander te doen. De Voedselbank Haaglanden 
merkt dat in de spontane acties die op touw worden gezet, door 
scholen, stichtingen, bedrijven, overheidsorganisaties en particu-
lieren. Er worden bijvoorbeeld kerstpakketten geschonken en andere 
houdbare producten gedoneerd. De decemberacties waren, ook dit 
jaar weer, hartverwarmend.

Deelnemers	decemberacties	2017:

 1. Talesales Business
 2. CAK Facility Management
 3. Shell Den Haag
 4. Rocking Up X-mas
 5. Europol CAB
 6. Hema Scheveningen
 7. Mediamarkt Den Haag
 8. Lucasonderwijs Palet
 9. Christelijk College 
  De Populier
 10. Lucasonderwijs de 
  Jonge Wereld
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 11. Wateringseveldcollege
 12. UWV
 13. Lucasonderwijs de Bras
 14. Dekker van Geest
 15. Albeda College Naaldwijk
 16. Nutsschool Boldingh
 17. Super Debby
 18. Maerlant Lyceum
 19. Makelaardij van Eijk
 20. Hilton
 21. Gemeente Den Haag
 22. Restaurant Haver
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Voedselopslag
Het gedoneerde voedsel wordt bij ontvangst gecheckt op kwaliteit en 
wordt geadministreerd. Vervolgens opgeslagen in het distributie-
centrum van de Voedselbank Haaglanden. Dit gebeurt in speciale 
koel- en vriescellen. Het voedsel dat opgeslagen wordt is bestemd 
voor regionale voedselbanken inclusief de Voedselbank Haaglanden.

Voedselpakketten
Voor de Voedselbank Haaglanden wordt op de eigen locatie in- en 
omgepakt. Dat wil zeggen, dat bulk wordt omgepakt in kleinere 
verpakkingen. In totaal gaan er 21 producten in een krat.
Op 2 momenten in de week, woensdagavond en donderdagochtend 
worden de kratten gevuld om vervolgens naar de uitdeelpunten te 
rijden. [zie pagina 14].

Voedseldistributie:	binnen	en	buiten	de	regio
Vanuit het distributiecentrum worden de gevulde kratten naar de 
uitdeelpunten van de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk en 
Zoetermeer) gebracht. Dit gebeurt wekelijks op de donderdag.
Overige regionale voedselbanken krijgen bulkgoederen. Het komt ook 
voor dat er tussen distributiecentra onderling producten worden 
uitgewisseld.

In 2017 reden de vijftien chauffeurs van het distributiecentrum van 
de regio Haaglanden maar liefst ruim 80.666 kilometer.
Dat komt neer op totaal 1.255 dagen op de weg. Wekelijks komen 
voedselpakketten en bulkgoederen zo op tijd en op de juiste plaats 
terecht. Het komt ook voor dat voedsel gehaald wordt.
Voor het vervoeren van de voedselpakketten beschikt de Voedselbank 
Haaglanden over zes bestelbussen. (zie voor meer informatie pagina 33).

Koel-vrieswagen
In februari 2017 is een tweede koel-vrieswagen in gebruik genomen. 
Hiermee kunnen koel- en vries producten worden opgehaald bij de 
supermarkten. De eerste koel-vrieswagen werd destijds onder grote 
belangstelling van pers, sponsoren en vrijwilligers in november 2016 
binnen gereden door wethouder Baldewsing. De aanschaf van deze 
koel-vrieswagen van een totaalwaarde van € 117.000,- is bijeenge-
bracht door onze trouwe donateurs tegen armoede en verspilling.

Geleende	bus
Daarnaast stelt makelaarskantoor Daal uit Delft wekelijks zijn bus ter 
beschikking (zie sponsoring). Incidenteel is de Voedselbank 
Haaglanden genoodzaakt een bus te huren. 
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DiStRibutiE
VOEDSELPAkkEttEn 

Overzicht	van	het	totaal	aantal	geleverde	kratten	per	
uitdeelpunt	in	2016	en	2017.

	 Uitdeelpunten	 	 2016	 2017

	 Den	Haag
 Agneskerk (Valkenboskwartier)  4.943 4.658 
 Bokkefort (Houtwijk)  3.514 3.788
 Boomaweg          102 106
 City Life Church (Bouwlust/Loosduinen)  3.311 2.607 
 De Leidraad (Leidschenveen)  1.441 1.718
 Welzijn (Scheveningen)  4.033 5.052
 De Morgensterkerk (Morgenstond)  4.719 5.089
 De Paardenberg (Transvaal)  8.247 8.451
 De Toevlucht (Ypenburg)  2.272 2.946
 Exoduskerk (EEH) (Bouwlust)  6.309 6.739
 Laak/PCI (Laakkwartier)  5.312 6.067
 Lukaskerk (Centrum)   4.823 5.278 
 MOC (Schilderswijk)  6.750 5.899
 Moerwijk  3.146 2.617 
 Oase (Spoorwijk)  4.823 5.237
 Prime   1.734 1.768
 Zoutkeetsingel (Centrum)  4.760 4.574
      
 Subtotaal	 	 		70.239	 72.594

	 Rijswijk
 Benedictuskerk/Bernadettekerk  6.523 7.395
      
 Subtotaal	 	 6.523	 7.395

	 Zoetermeer
 Genesarethkerk (Meerzicht)  3.213 3.622
 Het Komaps-v/h Pelgrim (Dorp)  2.024 2.053
 Ichtuskerk (Seghwaert)  2.698 2.437 
 Nicolaaskerk (Dorp)  3.061 3.191
 Oosterkerk/vh Perron 51 (Oosterheem)  2.594 3.298 
 Vredekerk (de Leyens)  3.298 2.541
      
 Subtotaal	 	 16.888	 17.142

	 Totaal	 	 93.650	 97.131
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Voedselveiligheid
De Voedselbank Haaglanden is als stichting zelfstandig verantwoor-
delijk voor de voedselveiligheid. De Voedselbank Haaglanden werkt 
samen met de uitdeelpunten om de voedselveiligheid te waarborgen. 
In 2017 heeft de Voedselbank Haaglanden wederom het groen-
certificaat van Houwers Inspectie ontvangen, Houwers werkt in 
opdracht van de NVWA Ontvangen.

Houwers controleert jaarlijks of (belangrijke) zaken op het gebied 
van voedselveiligheid op orde zijn. Daarom werkt de Voedselbank 
Haaglanden volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vast-
gesteld in overleg met de NVWA In dit handboek zijn allerlei regels 
neergelegd die gelden voor de verwerving van voedsel, opslag tot en 
met het transport daarvan.
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speeRpunten 2017

De	Voedselbank	Haaglanden	heeft	zich,	naast	de	reguliere	
werkzaamheden,	conform	de	ambities	van	het	jaarverslag	
van	2016	in	het	verleden	jaar	gericht	op	de	volgende	speer-
punten.		

Verbetering	digitale	aanvraagprocedure
In 2017 is de aandacht uitgegaan naar verbetering van het cliënt-
intake systeem, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. 
Het resultaat is dat er voor de afhandeling van aanvragen van een 
voedselpakket minder tijd nodig is. De tijd is teruggebracht van 
45 minuten naar gemiddeld 25 minuten per cliënt. De vrijwilligers 
van de Voedselbank Haaglanden die de aanvragen behandelen 
kunnen daarnaast vanaf huis inloggen in het systeem Daar heeft de 
Haagse Hogeschool aan bijgedragen. Het nieuwe systeem heeft 
daarnaast ook een kwalitatieve verbetering teweeggebracht. 
De aanvragen zijn duidelijker en vollediger gebleken.

Waarborging	expertise	hulpverleners
Een aanvraag van een voedselpakket kan alleen gedaan worden door 
een hulpverlener. Daar is voor gekozen om een cliënt ook een traject 
van hulpverlening in te laten gaan en om zo ook snel mogelijk weer 
uit de problematiek te komen. Echter het aantal organisaties dat een 
aanvraag indient is dermate groot dat het voor de Voedselbank 
Haaglanden onmogelijk is om een goede samenwerking met de 
hulpverlenende organisaties tot stand te brengen.  

In 2017 zijn we daarom begonnen met het bezoeken en in gesprek 
gaan met organisaties die de financiële hulpverlening doen. De helft 
van onze cliënten doen een aanvraag via de 10 grootste organisa-
ties, de overige 50% van de cliënten vragen een pakket aan via 
kerken, bewindvoerders, woningcorporaties etc. in totaal ruim 
honderd verschillende aanvragers.

De bezoeken aan organisaties hebben op zichzelf als resultaat dat de 
aanvraagformulieren beter worden ingevuld waardoor er sneller een 
voedselpakket voor de cliënt geregeld kan worden. 
Het streven is om te komen tot een overzichtelijk aantal organisaties 
met wie wij samenwerken en waarnaar toe wij Haagse burgers 
kunnen doorverwijzen.

Erkenning	als	leerbedrijf
De Voedselbank Haaglanden is afgelopen jaar erkend als leerbedrijf 
voor de opleidingen niveau 2 MBO Logistiek Medewerker en niveau 3 
Logistiek Teamleider.
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Beleid	en	aanvraagprocedure	maatschappelijke	stage
De Voedselbank Haaglanden heeft in 2017 relatief veel verzoeken 
gehad voor een maatschappelijke stage, met als uitkomst dat diverse 
middelbare scholieren op deze manier een steentje bijdroegen. 
Aanmeldingen voor een maatschappelijke stage kunnen inmiddels via 
een digitaal formulier worden ingediend.

Samenwerking	met	instellingen/uitdeelpunten.
Met de instellingen die verbonden zijn aan de uitdeelpunten in de 
regio Haaglanden zijn voorbereidingen getroffen voor een samen-
werkingsovereenkomst. Het doel is om de (gezamenlijke) verantwoor-
delijkheden goed en helder te organiseren. Bijvoorbeeld voor het 
waarborgen van de voedselveiligheid.

Splitsing	financiën	Distributiecentrum	en	Voedselbank
Hier is nog geen start mee gemaakt.

Huisvesting	Voedselbank
Over de huisvesting op de (middel)langer termijn bestaat nog steeds 
onzekerheid. De Voedselbank moet rekening houden met de factor 
dat de beschikbaarheid van locatie niet gegarandeerd is. 
Binnen de Voedselbank Haaglanden werkt een projectgroep aan een 
toekomstplan.

Logistieke	organisatie	3.0
Om de goederenstroom beter te kunnen beheersen participeert het 
distributiecentrum van de VBH in het landelijke ontwikkelsysteem 
“Emalo”.

Pilot	KIES!	Sociale	Supermarkt
In samenwerking met STEK is in 2017 een pilot gestart voor een 
rijdende supermarkt (pilot Kies!). Cliënten van de Exoduskerk in 
Den Haag konden op deze wijze aan hun voedselpakketten komen. 
De pilot heeft wisselende resultaten en diverse leerpunten opgeleverd 
die in de toekomst bruikbaar zijn.

Decentrale	voedselverwerving	-	lokale	supermarkten
Er is in 2017 een start gemaakt met het bezoeken van lokale super-
markten. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.
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OVERIGE RESULTATEN

Procesbeschrijvingen
In 2017 is gewerkt aan het in kaart brengen van de processen 
binnen de Voedselbank Haaglanden. Het kennismanagement is 
belangrijk voor de continuïteit van de organisatie en om - meetbaar - 
de efficiëntie en effectiviteit te monitoren en verbeteren.  

Presentaties
Bij diverse bedrijven en instellingen heeft de Voedselbank 
Haaglanden presentaties gegeven over het werk. De ervaring leert 
dat deze kennismakende acties leiden tot (aanvullende) donaties.

JAARVERSLAG 2016 | Voedselbank Haaglanden  en distributiecentrum
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sAmenweRkings-
pARtneRs

De	uitdeelpunten
In de regio Haaglanden werkt de voedselbank samen met kerken en 
welzijnsorganisaties die verbonden zijn aan de tweeëntwintig uitdeel-
punten. We werken voornamelijk samen met de coördinatoren van 
de uitdeelpunten. Er zijn besprekingen gestart met de instellingen 
achter de uitdeelpunten om tot een samenwerkingsovereenkomst te 
komen.
 

Overige	partners
Naast donaties van voedsel en financiële middelen zijn er organisa-
ties die faciliteiten beschikbaar stellen en/of onze cliënten (en hun 
kinderen) met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld door hen persoon-
lijke begeleiding te bieden of door de organisatie van -recreatieve- 
activiteiten. Om het leven net iets leuker te maken:  
“Voor een onbezorgde dag, met een lach.”
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Stichting	Jarige	Job
  In samenwerking met stichting Jarige Job konden kinderen die 

jarig zijn een tas of doos te verkrijgen met daarin een cadeau, 
cake, versiering en spullen. Om uit te delen op school voor de 
klasgenoten en leerkrachten.

Stichting	Leergeld
  De Voedselbank Haaglanden werkt samen met de stichting 

Leergeld. Jaarlijks voor aanvang van het schooljaar voorziet 
deze partner kinderen van de benodigde schoolspullen. 

  In het winterseizoen zorgt de stichting voor winterkleding en 
schoenen. Kansarme kinderen kunnen op deze manier toch 
met de juiste middelen en warm gekleed naar school gaan.

Kinderfondsen	Nederland
  Kinderfondsen Nederland laat kinderen uit arme gezinnen een 

onvergetelijk dagje uit beleven samen met het gezin. 
  Het fonds maakte mogelijk dat in 2017 alle cliënten van de 

Voedselbank in Nederland een dagje naar een attractiepark 
konden. Een hoogtepunt was de Kids Beach Day: een festijn 
in het Beach Stadion in Scheveningen. Ruim 400 kinderen 
maakten daar kennis met sport, spel en het reuzenrad. 

  Na afloop konden de deelnemers kosteloos dineren bij een van 
de elf deelnemende strandtenten aan het Zwarte Pad. 

  Na afloop werd er een goed gevulde goodiebag aangeboden 
door de sponsoren. Een geweldige dag! Kostbaar, maar 

  onbetaalbaar mooi. Zeker voor herhaling vatbaar in 2018 bij 
voldoende sponsering en bijdrages.

IN-STOCK
  IN-STOCK de horecaondernemer liet in 2017 hun klanten (op 

vrijwillige basis) iets extra betalen. De opbrengst wordt 
gebruikt om cliënten van de voedselbank uit te nodigen om 
kosteloos smakelijk te komen eten.

Bestelbus	voor	vervoerklus
  Twee makelaars in Delft van Daal en van Silfhout en 

Hoogentorn stellen om beurten hun makelaars verhuis bus 
beschikbaar om zo de transport knelpunten op donderdag op 
te lossen. Geheel om niet. Daar zijn we dus al 8 jaar heel blij 
mee.

20

SCHEVENINGEN 2017
Beach Day(.    .    

( (( (
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Kids
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Hartverwarmende	Halverwarming
  Een gulle gever, een bedrijf dat anoniem wil blijven, heeft net 

voor de koude periode een halverwarming laten plaatsen. Een 
geweldige geste om het werk klimaat in de hal sterk te verbe-
teren. Namens alle vrijwilligers die in de winter vaak het werk 
in een dikke jas en handschoenen moesten doen.

STEK	–	Stad	en	Kerk
  Met Stek, de gezamenlijke diaconieën van de kerken in Den 

Haag, trekken we gezamenlijk op in de strijd tegen armoede. 
Zij organiseren bijeenkomsten en congressen om de armoede 
in het publieke domein onder de aandacht te houden.

  
Distributiecentrum:	schoon	en	voedselveiling	door	FDP
  Het schoonmaakbedrijf FDP maakt het gebouw aan de 

Boomaweg om niet schoon.

BHV-Cursus
  Brandweer Moordrecht die voor een gratis BHV-cursus heeft 

gezorgd.

Strategie	finnanciën	workshop	NIBC
  De Young Partners van de NIBC-bank organiseerde samen met 

ons een workshop om op creatieve wijze een manier te vinden 
om meer geldmiddelen in te zamelen.

    
Sinterklaasfeest	aan	het	Spui
  Nationaal Fonds Kinderhulp heeft in 2017 voor de kinderen 
  van de Voedselbank Haaglanden toegangsbewijzen in Pathé 

verzorgd.  Daarmee konden zij het Sinterklaasfeest aan het 
Spui bijwonen.

Sinterklaascadeau
  De stichting Kind voor ieder 1 verzorgt voor alle kinderen op 

geslacht en leeftijd een speciaal voor hen geselecteerd sinter-
klaascadeau.
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VRiJwilligeRs 

Vrijwilligers
In 2017 waren er (gemiddeld) honderdveertig vrijwilligers van de 
Voedselbank Haaglanden en het distributiecentrum. In leeftijden 
variëren de vrijwilligers van 16 - 88 jaar oud. Veel van hen meldden 
zich via diverse vrijwilligersorganisaties zoals VITIS, Den Haag Cares 
en Den Haag Pep. Het merendeel van de vrijwilligers komt uit Den 
Haag (78) en het Westland (35) (Wateringen en Monster). Daarnaast 
mocht de Voedselbank Haaglanden rekenen op de trouwe hulp van 
de mensen die verbonden zijn aan de instellingen van de uitdeel-
punten en overige samenwerkingspartners.

Bedrijfsuitjes
Diverse organisaties en bedrijven hebben in 2017 hulp geboden door 
de Voedselbank tijdens een bedrijfsuitje te bezoeken. Daar hielpen de 
medewerkers onze vaste vrijwilligers, bijvoorbeeld in het distributie-
centrum met het vullen van kratten.

NL	DOET
Tal van vrijwilligers zijn in actie gekomen voor de Voedselbank 
Haaglanden op de NL Doet Dag.

Coördinatie	vrijwilligers
Door de aanstelling van een coördinator voor de vrijwilliger kon in het 
afgelopen jaar verder invulling gegeven worden aan het professio-
naliseren van het vrijwilligersmanagement. Bijvoorbeeld door het 
opstellen van functieprofielen voor de werving en selectie van nieuwe 
krachten en de implementatie van wettelijke vereisten op het gebied 
van arbeidsomstandigheden. Zoals de risico-inventarisatie en 
evaluatie.

Waardering	en	ontmoeten
De vrijwilligers van de regio Haaglanden moeten natuurlijk ook zo nu 
en dan verwend worden en elkaar de hand schudden. Daarom is er 
elk jaar in de zomer een BBQ-feest en in de winter een “STAMPPOT 
party”. Na het harde werk konden de mensen van de Voedselbank 
Haaglanden samen genieten van eten, drinken en muziek.
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Instroom	en	uitstroom
In 2017 namen zesenzeventig vrijwilligers afscheid. De oorzaken 
voor het verloop is voornamelijk gelegen in de doorstroom van de 
vrijwilliger naar de reguliere (aantrekkende) arbeidsmarkt. Daar stond 
tegenover dat in 2017 bij Voedselbank Haaglanden achtenzestig 
nieuwe vrijwilliger van start zijn gegaan. 
Daardoor bleef de continuïteit gehandhaafd. In 2017 zijn onder de 
streep voldoende vrijwilligers actief geweest voor de realisatie van 
kerntaken als chauffeurswerk, het vullen van de kratten en het 
om- en inpakken.

Bestuur  
Het bestuur van de Voedselbank Haaglanden is een achtkoppig 
operationeel bestuur met een hands on karakter. Iedere bestuurder 
heeft een eigen portefeuille waar hij/zij verantwoordelijk voor is. 
Aan het middenkader wordt binnen voedselbank Haaglanden 
gewerkt.  Afgelopen jaar vond een wisseling van de wacht plaats 
onder drie van de bestuurders. In de loop van het jaar namen 
afscheid: Dirk Rijnbeek, Caroline van de Hoven en Remon Geeraths. 
Eind 2017 zijn twee nieuwe bestuursleden geworven waaronder de 
huidige voorzitter.

In	2017	hadden	we	de	volgende	bestuurders:	

 Voorzitter:  Dirk Rijnbeek, vanaf november Hendrik Beelen
 Secretaris:  Mia Gores
 Penningmeester:  Gerard Alblas
 HRM:  Arjen van de Ende
 Financiën:  Gerard Alblas,
    vanaf december Monica Criellaard
 Registratie:  Caroline van de Hoven,
    vanaf december Joost de Jager
 Uitdeelpunten:  Johan van der Does
 Fondswerver:  Ton van Schie
 Adviseur  Henk Baars

Projectondersteuning:	PR	&	Communicatie	|	ICT	|	
Procesbeschrijvingen
Op projectbasis heeft het bestuur ondersteuning gekregen voor het 
maken van een PR en Communicatieplan, een ICT plan en het opstel-
len van diverse procesbeschrijvingen. Om uitvoering te geven aan 
deze plannen zijn in 2017 functieprofielen gecreëerd voor het team 
dat de PR en Communicatie taken op zich moest gaan nemen. De 
werving voor dit team is in 2017 in gang gezet.    
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toelicHting OP DE 
JAARRekening 

De	Voedselbank	Haaglanden	is	als	private	organisatie	sterk	
afhankelijk	van	giften	van	kerken,	diaconieën,	particulieren,	
bedrijven	en	overige	instellingen.		

Verklaring	kascommissie
Het Algemeen Bestuur van de Voedselbank Haaglanden heeft Laeji 
Choy benoemd in de kascommissie.
Medio april 2018 hebben wij de jaarrekening 2017 met bijhorende 
onderleggers, (map met facturen, dagafschriften etc.) doormiddel van 
steekproeven gecontroleerd en eveneens hebben wij gesproken met 
uw (per 21 maart 2018 benoemde) penningmeester.
Door ons is een aantal aanbevelingen opgesteld ten behoeve van de 
te voeren administratie.
Wij zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het 
handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging. 
De kascommissie geeft het advies: de jaarrekening en de verantwoor-
ding over 2O17 goed te keuren; het voltallige Bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2017.

     w.g.	Laeji	Choy	 							w.g.	Monica	Criellaard

Nieuwe	financiële	strategie
Voor 2018 zien we door terugloop en onregelmatige geldstroom 
krapte in onze financiële positie. De Voedselbank Haaglanden is 
daarom voornemens om een aantal ideeën, welke ons zijn aangereikt 
door NIBC uitwerken en proberen om in 2018 hiermee een regel-
matige stroom financiën te genereren.

Een nieuwe inkomstenbron (in natura) voor Voedselbank Haaglanden 
in 2018 wordt gerealiseerd doordat ingezet wordt op het ophalen 
van meer producten van de landelijke verdeling door collega-voedsel-
banken. De kosten voor uitladen, opslag, koel-vries handelingen etc. 
zullen doorberekend worden aan de regio Den Haag.
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Balans  per  31  december  2017

Activa
        31  december  2017         31  december  2016

Vaste  activa

Transportmiddelen 107.039   145.302  
Verbouwing/uitbreiding 74.712   122.038  
Inventaris 31.747   38.119  

213.498   305.459  
Vlottende  activa

Debiteuren 2.500   750  
Overlopende  activa 20.236   46.798  
Waarborgsommen 4.000   4.000  

26.736   51.548  
Liquide  middelen

ING  r/c 7.630   4.761  
ING  spaarrekening 80.000   70.000  

87.630   74.761  
Totaal  activa 327.864   431.768  

Passiva

Stichtingskapitaal

Vrije  reserves 4.628   37.397  

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve  transportmiddelen 30.000   30.000  
Bestemmingsreserve  verhuizing 120.000   120.000  

150.000   150.000  

Voorzieningen

Voorziening  transportmiddelen 87.825   114.842  
Voorziening  verbouwing/uitbreiding 36.607   61.010  
Voorziening  inventaris 657   1.498  

125.089   177.350  

Kortlopende  schulden

Crediteuren 10.541   29.822  
Overlopende  passiva 37.606   37.199  

48.147   67.021  
Totaal  passiva 327.864   431.768  

Stichting  Voedselbank  Haaglanden

JAARRekening
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Staat  van  baten  en  lasten  2017

Omschrijving werkelijk werkelijk
2017 2016

BATEN

Fondsen/overig 60.654   82.637  
Kerken 14.539   13.630  
Particulieren 25.506   22.194  
Ondernemingen 23.924   16.769  
Vrijval  voorzieningen/reserves 50.321   112.661  
Gemeenten 29.688   19.709  
Huursubsidie 49.942   47.355  
Rentebaten 89   478  

Totaal  baten A 254.663   315.433  

LASTEN

Huisvesting 86.202   85.967  
Kosten  transportmiddelen 73.147   76.432  
Kosten  vrijwilligers 16.541   20.502  
Telefoon 2.759   2.237  
Diversen 13.565   12.391  
Afschrijvingen 95.218   79.395  

Totaal  lasten B 287.432   276.924  

Saldo A-‐B -‐32.769   38.509  
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Vaste  activa

Transportmiddelen
Waarde  per  1  januari 145.302  
Af:  desinvestering 2.500  

142.802  
Af:  afschrijving  2017 35.763  
Waarde  per  31  december   107.039  

Verbouwing/uitbreiding
Waarde  per  1  januari 122.038  
Af:  afschrijving  2017 47.326  
Waarde  per  31  december   74.712  

Inventaris
Waarde  per  1  januari 38.119  
Bij:  investeringen  2017 5.757  

43.876  
Af:  afschrijving  2017 12.129  
Waarde  per  31  december   31.747  

Vlottende    activa

Overlopende  activa
Huisvestingskosten 5.227  
Rentebaten 90  
Nog  te  ontvangen  donaties 548  
Diversen 14.371  

20.236  
Voorziening

Voorziening  transportmiddelen
Waarde  per  1  januari 114.842  
Af:  vrijval  2017 27.017  
Waarde  per  31  december   87.825  

Voorziening  verbouwing/uitbreiding
Waarde  per  1  januari 61.010  
Af:  vrijval  2017 24.403  
Waarde  per  31  december   36.607  

Voorziening  inventaris
Waarde  per  1  januari 1.498  
Af:  vrijval  2017 841  
Waarde  per  31  december   657  

Kortlopende  schulden

Vooruitontvangen  huursubsidie   37.456  
Nog  te  betalen  overige  kosten 150  

37.606  

Toelichting  op  balans  per  31  december  2017
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2017 2016

Vrijval  voorzieningen/reserves
Vrijval  bestemmingsreserve  
transportmiddelen -‐   79.126  
Vrijval  voorziening  transportmiddelen 27.017   5.004  
Vrijval  voorziening  
verbouwing/uitbreiding 24.403   25.706  
Vrijval  voorziening  inventaris 841   841  
Vrijval/dotatie  vooruitontvangen  
huursubsidie -‐1.940   1.984  

50.321   112.661  
Huisvesting
Huur 54.564   54.471  
Gas/water  en  licht 15.326   17.154  
Overige  huisvestingskosten 23.512   21.542  
Doorberekening  en  verhuur -‐7.200   -‐7.200  

86.202   85.967  
Kosten  transportmiddelen
Brandstof 14.416   11.523  
Onderhoud 14.820   25.033  
Verzekering/motorrijtuigenbelasting 18.569   17.372  
Huur  transportmiddelen 26.093   20.321  
Overige  kosten  transportmiddelen -‐751   2.183  

73.147   76.432  
Diversen
Kantoor 1.701   3.705  
Verzekeringen 4.052   10  
Verpakkingsmateriaal 4.652   6.254  
Bankkosten 259   170  
Reclame 211   320  
Kantine 932   639  
Diversen 1.758   1.293  

13.565   12.391  
Afschrijvingen
Transportmiddelen 35.763   16.279  
Verbouwing/uitbreiding 47.326   48.069  
Inventaris 12.129   15.047  

95.218   79.395  

Toelichting  op  staat  van  baten  en  lasten  2017
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OP nAAR 2018 

In	2018	zet	de	Voedselbank	Haaglanden	de	werkzaamheden	
voort	ter	verwijzelijking	van	haar	missie,	visie	en	kerndoel-
stellingen.	Daarbij	wordt	aandacht	besteed	aan	specifieke	
speerpunten.	

Tien	speerpunten	voor	2018:
l   Kwalitatieve verbetering en kwalitatieve beperking.
l   Ontwikkeling van een procedure voor de uitgifte van nood-
 pakketten. 
l  Visieontwikkeling m.b.t. statushouders, ongedocumenteerden 
l  Verbeterplan n.a.v. RIE (risico-inventarisatie) uitvoeren 
l   Betrekken coördinatoren van de uitdeelpunten bij het beleid 

voedselbank. 
l  Vervangen van de ICT-infra structuur. 
l   Uitwerken plan Young NIBC om tot stabielere financiering te 

komen. 
l  Afronden vrijwilligers beleidsplan.
l  Visieontwikkeling toekomst voedselbanken nieuwe stijl.
l   De functies voedselbank en distributiecentrum zullen bedrijfs-

matig en financieel zoveel mogelijk gescheiden worden. 

Onderhoud	en	vervanging	wagenpark.	
Actie	nodig	in	2018!
In 2018 zal een van de vrachtauto’s waarschijnlijk niet meer door de 
keuring komen en moeten worden vervangen. We zijn actief geweest 
om dit in 2017 te realiseren. Er was slechts één tweedehandswagen 
op de markt (kosten € 50.000,-). 
De financiering hiervan is niet rondgekomen. Omdat dit materieel 
hard nodig is zal hier aandacht voor worden gevraagd in 2018.
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biJLAGE 1 oRgAnogRAm

Voedselbank
Haaglanden

Voedselbank
Leiden en omstreken

Voedselbank
Alphen a/d Rijn

Voedselbank
Delft

Voedselbank
Leidschendam- Voorburg

Voedselbank
Wassenaar

Voedselbank
Voorschoten

Voedselbank
Westland

Voedselbank
Hillegom

Voedselbank
Teylingen

Voedselbank
Noordwijk

Voedselbank
Alkemade

   Rdc BOOMA
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biJLAGE 2 oRgAnogRAm

 
 Voedselbank    Voedselbank Voedselbank
 Haaglanden   leiden en delft  
    omstreken

	
	 Den	Haag	 Rijswijk		 Zoetermeer	 Leiden	 Delft

 
 Agneskerk Benedictus/ Genesareth Leiden centraal Immanuëlkerk 
  Bernadettekerk
 
 City Life Church  Het Kompas Leiden Z - W Adelbertkerk

 

 EEH*   Oosterkerk Leiden Hofkerk
   Merenwijk

 
 Lukaskerk  Ichthuskerk Katwijk Vierhovenkerk

 
 Morgensterkerk  Vredeskerk Lisse Het Boek

 
 Welzijn Scheveningen  Nicolaaskerk Noordwijkerhout Pijnacker 
     (De Paraplu)

 
 Zoutkeetsingel    Nootdorp Dorpskerk 

 
 De Rank

 
 Moerwijk 

 
 Bokkefort*

 
 De Paardenberg

 
 Laak(PCI)

 
 MOC

 
 Oase

 Ypenburg

 

 Leidschenveen     *	Kies	"de	Rijdende 

 (Leidraad)       Supermarkt"

 
 Prime
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biJLAGE 3 cHAuffeuRs

Verreden	Kilometers
 
                                                 Gereden	aantallen	km
	 	 	 2016	 2017	
	    
 IVECO			1  25640 30240
	 IVECO			2  15178 9516
 Volkswagen  14764 23
 Mercedes  11475 12645
 Fiat	1  1997 14515
 Fiat	2  0 8527
 Mercedes	(rood)  200
 Makelaarsbus  4600 4700
 Huur	bus	  700 500
 Leen	wagen	 	 300
 
 Totaal  74654 80666

Chaufeurs	inzet

	 	 Jaar	 Dagen	 Jaar		 Dagen

  1016 1236 2017 1255



  Stichting	Voedselbank	Haaglanden	en	Distributiecentrum	 n 

  Boomaweg 101, 2553 EB Den Haag  n
  info@voedselbankhaaglanden.nl  n

  KvK: 27263211  n
  IBAN: NL83 INGB 0004 2158 92  n
  ABNI: 812799616  n
  
  www.voedselbankhaaglanden.nl  n


