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VERSLAG 2016
Onze missie is om de allerarmsten in onze regio wekelijks te voorzien
van levensmiddelen als een extra steuntje in de rug èn om voedselverspilling tegen te gaan.
Dat is in 2016 gelukt; we hebben over het jaar genomen 1800
kratten per week gevuld met gemiddeld 21 producten voor onze
cliënten.
In een tijd waar velen roepen dat de economische crisis voorbij is en
er door de consument meer te besteden is blijft er een grote groep
in barre armoede. Volgens het CPB leefde in 2016 maar liefst 7%
van de bevolking onder de armoedegrens.
Voor Den Haag geldt dat wij 3989 monden extra voeden, waaronder
maar liefst 1714 kinderen in de leeftijd 0-18 jaar.
De Voedselbank Haaglanden is al lang geen schuurtje meer waar
pakketten worden gevuld. We zijn uitgegroeid tot een middelgroot
bedrijf waar jaarlijks als distributiecentrum 1.9 miljoen kilo voedsel in
omgaat; vervoerd en tijdelijk opgeslagen wordt. Daar komt nog
ruim een miljoen kilo aan voedselproducten bij die wij in de eigen
regio ophalen, inzamelen via acties e.d.
Waar 130 vrijwilligers het werk mogelijk maken en niemand een
betaalde functie heeft.
Wanneer je omrekent wat op jaarbasis de financiële waarde is van
de voedsel pakketten die wij als voedselbank uitdelen dan komen
we uit op 1800 x € 20,-- x 52 weken = € 1.872.00,--.
Vanuit de functie van distributiecentrum wordt er ook nog eens
ruim 650.000 kilo aan voedsel doorgevoerd naar landelijke en
regionale voedselbanken.U zult begrijpen dat een organisatie daar op
toegerust moet zijn.
We zijn volop bezig met het professionaliseren van de bedrijfsprocessen en hopen in 2017 een groot deel daarvan gerealiseerd te
hebben.
Er is een start gemaakt met een kwaliteits-slag met het registratieteam. Het registratie-team handelt de aanvragen voor een
voedselpakket af, gemiddeld zo'n 100 per week. Er ontstond te veel
werkdruk, systemen waren verouderd en de registratie van de
Zoetermeerse cliënten moest ingevoerd worden in het Haagse
systeem. We zijn al een eind op weg.
Ook onze ICT en telefonie was verouderd, er is een inventarisatie
gemaakt en een plan om in 2017 mee aan de slag te gaan.
In 2016 hebben we weer het “Groen Certificaat” gekregen. Ook al
zijn we een vrijwilligers-organisatie met een ANBI status, we werken
met voedsel dus krijgen enkele malen per jaar controle volgens de
richtlijnen van de VWA. (Voedsel en waren autoriteit)
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In 2016 vertrok de voorzitter Bert Mulder en hebben we een aantal
maanden een interim voorzitter gehad, Hugo Achthoven. Gelukkig
vonden we Dirk Rijnbeek bereid het voorzitterschap vanaf oktober
over te nemen. Ook zijn enkele andere bestuurders in de loop van
het jaar vervangen.
Het probleem bij het vinden van bestuurders is de tijdinvestering;
het ontbreken van een goede managementlaag maakt dat we als
bestuurders veel operationele taken op ons moeten nemen.
Feest werd er ook gevierd; door diverse fondsen en donateurs werd
het mogelijk gemaakt een koel-vries bus aan te schaffen. De eerste
bus in 2016, de tweede kon begin 2017 aangekocht worden.
Hierdoor konden we meer en op een (voedsel) veiliger manier koelvries produkten ontvangen en distribueren. Wij danken allen die
geholpen hebben de aanschaf te financieren.
Voor het eerst is er zorg om de begroting van de Voedselbank.
Door de groei en door overheidsverplichtingen (VWA, ARBO, BHV
etc.) nemen de kosten toe en het aantal vaste donateurs zien wij
minder worden. Kerken bijvoorbeeld hebben dit jaar met hun
collectes minder opgebracht.
Behalve de huurlast en een bijdrage van de gemeente Zoetermeer
wordt er niets gefinancierd en moeten we dus onze eigen broek
ophouden. Dit betekent dat wij vooral afhankelijk zijn van goede
doelen organisaties. Deze laatsten financieren voornamelijk projecten
en geen reguliere lasten als energie, onderhoud, reparaties etc.
Vele organisaties werken samen met de Voedselbank. Zo krijgen wij
van de stichting Jarige Job voor kinderen (van cliënten van de
voedselbank) op hun verjaardag een doos met een cadeautje,
versnaperingen om in de klas uit te delen enz. De stichting
Sintvoorieder1 zorgt voor sinterklaas cadeautjes.
Maar ook werken we steeds meer samen met organisaties, zoals de
stichting Kinderfondsen Nederland, om de kinderen leuke uitstapjes
te kunnen laten maken.
In het hoofdstuk Samenwerking kunt u daar meer over lezen.
Met STEK Den Haag hebben wij een intentie verklaring ondertekend
om een projectplan te maken voor een pilot Sociale Kruidenier.
In 2017 zal de project handen en voeten krijgen.
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Het aantal vrijwilligers schommelde in 2016 weer rond de 130.
Er zijn allerlei taken en werkzaamheden te verrichten, vrijwilligers
kunnen vanaf 1 dagdeel per week bij ons werken en de taken zijn
zeer divers.
Onze vacatures worden op diverse websites (van vrijwilligersorganisaties) vermeld, over het algemeen genomen worden vacatures van
coördinator slecht opgevuld, veel mensen willen of kunnen een
dagdeel helpen maar niet meerdere dagdelen.
Ook zal 2017 weer een druk jaar worden. Wij gaan ons, naast het
continueren van de business, bezig houden met:
n Plannen voor een nieuwe locatie ivm mogelijk aflopen
		 huurovereenkomst.
n Organisatorische scheiding Distributiecentrum en Voedselbank.
n Verdere professionalisering van het bedrijf en de bedrijfs		 processen.
n De mogelijkheid om op meerdere dagen pakketten uit te
		 reiken.
n Samenwerking met andere organisaties zoals STEK, gemeente
		 Den Haag in het kader van de pilot Sociale Kruidenier.
n Intensivering van de samenwerking met de voedselbanken
		 uit de regio.
In de hierna volgende hoofdstukken kunt u heel specifiek lezen wat
wij in 2016 hebben gedaan.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u een keer te mogen ontmoeten
bij de Voedselbank Haaglanden.
Mia Gores
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MISSIE, VISIE EN
DOELSTELLING
Samen met de Vereniging Voedselbanken Nederland, waar wij
landelijk met 140 voedselbanken lid van zijn, is het volgende vastgesteld:
Missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in
Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze wekelijks
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van
voldoende eten te kunnen voorzien werken wij samen met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor
dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten minder worden
en het milieu minder belast. Om de zelfredzaamheid van onze
cliënten te vergroten werken we samen met lokale hulpverlenings
organisaties die onze klanten hepen om weer op eigen benen te
staan. Voedselhulp moet immmers altijd tijdelijk zijn.
Kernwaarden
n We werken uitsluitend met vrijwilligers.
n We verstrekken voedsel dat door anderen wordt gedoneerd.
n We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
n We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
n We zijn neutraal en onafhankelijk.
n We zijn transparant in onze verantwoording.
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VOEDSELVEILIGHEID
Een toenemend aantal supermarktketens en productiebedrijven
werken samen met de Voedselbank en verstrekken producten die zij
zelf niet meer kunnen verkopen maar die nog wel goed consumeerbaar zijn.
Daarbij is een toename te zien van koel- en diepvriesproducten
hetgeen bijdraagt aan een gezonder pakket levensmiddelen voor de
klanten van de voedselbank
Door de NVWA is toestemming gegeven om gekoelde producten,
zoals vers vlees, op de laatste dag van de houdbaarheidsdatum te
voorzien van een speciale voedselbank-sticker en daarna in te (laten)
vriezen. Deze producten worden diepgevroren aan de klanten
uitgereikt.
Het is door deze ontwikkelingen niet verwonderlijk dat in 2016 nog
eens extra aandacht is gegeven aan de koelketen. Het borgen van de
temperatuur voor gekoelde en diepgevroren producten is van groot
belang.
Alle uitdeelpunten van voedselbank Haaglanden zijn dit jaar door
2 bestuursleden bezocht om te kijken of de koelketen tot op het
laatste moment goed gesloten was en zo nodig werden verbeteringen besproken.
In het logistiek traject tussen voedselbank en uitdeelpunten zijn
diverse temperatuurmetingen met een logger gedaan om beter
inzicht te krijgen over het temperatuurverloop in de koelbox bij
verschillende buitentemperaturen.
De opgedane kennis wordt in 2017 verder uitgewerkt.
Er is geïnvesteerd in gedeeltelijk vervanging van de oude koelboxen
en in training van vrijwilligers. De meest belangrijke investering, met
dank aan de diverse fondsen, is de aanschaf van twee bestelbussen
met koel/diepvriescapaciteit, waarvan de eerste bus in 2016, de
tweede begin 2017. Deze bussen zijn met name van belang om koelen diepvriesproducten bij de winkels in de regio veilig op te halen.
In november is voor de derde keer de jaarlijkse inspectie uitgevoerd
door de Houwers Groep bij zowel voedselbank Haaglanden als bij
enkele uitdeelpunten.
Met gepaste trots mag worden vermeld dat voor de derde keer op rij
“het certificaat groen” kon worden uitgereikt.
Marcel van Gestel
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VRIJWILLIGERS
In 2016 werkten er gemiddeld 130 vrijwilligers bij de Voedselbank
Haaglanden.
Uiteraard is er altijd sprake van een groot verloop, veel vrijwilligers
zijn namelijk op zoek naar betaald werk en wanneer hen dat lukt is
er vaak geen tijd meer voor de Voedselbank.
Maar het totaal aantal vrijwilligers is vrij constant gebleven.
Vrijwilligers kwamen ondermeer binnen via vrijwilligersorganisaties
zoals Vitis, Cares en Den Haag Doet. Of mensen bekeken onze
website of die van Voedselbanken Nederland op zoek naar vacatures.
De grote kerstactie van Omroep West leverde ook nieuwe vrijwilligers op.
In 2016 hebben we voor alle nieuwe vrijwilligers een informatieboekje gemaakt met alle nodige en belangrijke informatie voor een
nieuwe vrijwilliger. Bovendien is er uitvoering gegeven aan het
beleid om met alle nieuwe vrijwilligers een gesprek aan te gaan
over hun motivatie, hun wensen, de huisregels en dergelijke alvorens
een vrijwilliger aan de slag gaat.
Behalve dat vrijwilligers verzekerd zijn tijdens werktijd en dat men de
reiskosten woon- werk vergoed krijgt organiseren wij tweemaal per
jaar een gezellige avond voor de vrijwilligers. Zo was er ook dit jaar
in januari de stamppot party en in juli de BBQ avond.
Op deze avonden hebben we diegenen die 10 jaar werkzaam waren
verblijd met een mooi beeldje als jubileumgeschenk.
Eenmaal vond er een incident plaats; onze medewerker A. Zwaan
brak zijn enkel maar kwam toch dagelijks naar zijn werk, eerst met
een soort scoot mobiel en vervolgens op krukken. Over motivatie
gesproken! Overigens heeft de verzekering goed gewerkt.
Tweemaal is er een presentatie gehouden over voedselveiligheid
waarbij met name nieuwe vrijwilligers deelnamen.
Over het algemeen genomen waren er voldoende chauffeurs, kratten
vullers en in- en ompakkers.
Krapte is er gebleven er op de functies van coordinator voedselveiligheid, logistiek, facilitaire zaken en social media beheer.
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Om u een inzicht te geven in de functies, hierbij een overzicht:
n
chauffeur
n
vrijwilligers administratie
n
in- ompakker
medewerker
n
kratten vuller
n
medewerker
n
heftruckchauffeur
boekhouding
n
koel-vries medewerker
n
bestuurslid
n
logistiek manager
n
adviseur
n
registratie medewerker
n
medewerker PR
n
website medewerker
n
projectmedewerker
				
(tijdelijk)
			
In 2016 besloot de firma Holstein te stoppen met het om-niet
schoonmaken van onze locatie. Wij zijn hen veel dank verschuldigd,
ruim 4 jaren achtereen hebben zij ons pand schoongehouden!
Ook in 2016 hebben enkele organisaties en bedrijven op eenmalige
basis meegeholpen met het vullen van de kratten en andere
werkzaamheden. Onze dank hiervoor. Goed voor u om te weten
dat een bedrijfsuitje gecombineerd kan worden met een dagdeel
werken bij de voedselbank!
Voor 2017 is ons plan om nieuwe netwerken aan te boren voor de
werving, gebruik te maken van social media en onze relatie met de
vrijwilligers-organisaties te versterken.
Wilt u een indruk krijgen van ons werk, kijkt u dan naar het filmpje
op onze website.
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DE UITDEELPUNTEN
De kratten met voedsel worden op 24 plaatsen in den Haag, Rijswijk
en Zoetermeer uitgedeeld. In 15 van de uitdeelpunten zijn kerken
onze partner. Ieder uitdeelpunt wordt geleid door een coördinator,
die de contactpersoon is met de voedselbank organisatie.
Ieder uitdeelpunt is op de donderdag enkele uren open, nadat de
bestelbussen van de voedselbank de kratten hebben afgeleverd.
Het aantal cliënten per uitdeelpunt en dus het aantal kratten varieert
van 50 tot 120 per week.
In de tabel staan de uitdeelpunten met de aantallen kratten
gedurende het gehele jaar.
Op één na alle uitgiftepunten die door een externe organisatie
werden gekeurd op voedselveiligheid kregen het predicaat ‘groen’.
Mede op basis van de keuringen werd één uitgiftepunt gesloten
wegens onvoldoende hygiene. Inmiddels is een nieuwe locatie
gevonden.
In 2016 zijn de coördinatoren van de uitdeelpunten 3 maal bij elkaar
gekomen voor het UitdeelPunten Overleg. Daarin werden zowel
praktische problemen besproken alswel nieuwe ideëen ingebracht.
Een van de nieuwe ontwikkelingen is de “Sociale Kruidenier”, een
poging om clienten meer eigen keuze te bieden in het samenstellen
van hun voedselpakketten. Dit is een project wat samen met STEK,
Stad en Kerk, zal worden opgezet.
In 2016 werd ook verder gewerkt aan de formele Samenwerkings
Overeenkomst tussen de Voedselbank en de kerk of andere
organisatie, waar de uitdeelpunten gevestigd zijn.
Een concept overeenkomst werd goedgekeurd, zodat gesprekken
met de kerkbesturen en met de besturen van de andere organisaties
konden beginnen.
Johan van de Does
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DISTRIBUTIE
VOEDSELPAKKETTEN
Overzicht van het totaal aantal geleverde kratten per
uitdeelpunt in 2016.
Uitdeelpunten

2015

2016

Den Haag
Agneskerk (Valkenboskwartier)		
5.199
4.943
Bokkefort (Houtwijk)		
4.342
3.514
Boomaweg
75
102
City Life Church (Bouwlust/Loosduinen)		
4.045
3.311
De Leidraad (Leidschenveen)		
1.092
1.441
De Mallemok (Scheveningen)		
5.098
4.033
De Morgensterkerk (Morgenstond)		
7.434
4.719
De Paardenberg (Transvaal)		
8.167
8.247
De Toevlucht (Ypenburg)		
2.978
2.272
Exoduskerk (EEH) (Bouwlust)		
5.285
6.309
Laak/PCI (Laakkwartier)		
5.087
5.312
Lukaskerk (Centrum) 		
3.471
4.823
MOC (Schilderswijk)		
7.536
6.750
Moerwijk		
4.499
3.146
Oase (Spoorwijk)		
3.955
4.823
Prime			
1.768
1.734
Zoutkeet (Centrum)		
6.483
4.760
						
Subtotaal
    76.541      70.239
Rijswijk
Benedictuskerk/Bernadettekerk		
8.025
6.523
						
Subtotaal
8.025
6.523
Zoetermeer
Genesarethkerk (Meerzicht)		
3.525
3.213
Het Komaps-v/h Pelgrim (Dorp)		
1.584
2.024
Ichtuskerk (Seghwaert)		
2.673
2.698
Nicolaaskerk (Dorp)		
2.975
3.061
Oosterkerk/vh Perron 51 (Oosterheem)		
2.817
2.594
Vredekerk (de Leyens)		
3.080
3.298
						
Subtotaal
16.654
16.888
Totaal

11

101.220

93.650

Zoals u kunt lezen is het aantal kratten in 2016 afgenomen, helaas is
in de 1e 2 maanden van 2017 het aantal aanvragen weer aanmerkelijk gestegen. (met ongeveer 15 %)

Leeftijd aanvragers voedselpakket.
Tot 30 jaar		
Tussen 30 en 50 jaar		
Tussen 50 en 65 jaar		
Boven de 65 jaar		

167		
860
395
167

Totaal aantal huishouden

1589

Totaal aantal personen

3989
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DISTRIBUTIE BULK,
LEVERANCIERS EN
DIVERSITEIT PRODUCTEN
Klanten 2016

Food uitslag [kg]

Lokale Voedselbanken
LVB Haaglanden		
LVB Delft		
LVB Leiden en Omstreken		
LVB Alphen a/d Rijn eo.		
LVB Westland		
LVB Voorburg-Leidschendam		
LVB Katwijk		
LVB Alkemade		
LVB Wassenaar		
LVB Voorschoten		
LVB Hillegom			
LVB Dordrecht		
LVB Noordwijk		
LVB Lisse, Lisse			
LVB Noordwijkerhout, Noordwijk		
		
Regionale Voedselbanken
Regio
Regio
Regio
Regio
Regio
Regio

Noord Oost		
Rotterdam			
Noord Holland		
Salland & Twente			
Brabant & Zeeland			
Arnhem		

1.750.865
1.211.670
166.365
131.648
83.163
43.712
43.057
15.372
12.625
12.009
10.771
7.375
4.838
3.808
3.097
1.355
123.063
73.849
19.110
9.119
7.839
7.745
5.401

Eindtotaal

1.873.928

Lokale Voedselbanken
Regionale Voedselbanken

1.750.865
123.063
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LEVERANCIERS 2016
LANDELIJKE LEVERANCIER
grote leveringen
FRIESLANDCAMPINA
HEINZ H.J.
BUNT FRUIT
FRUITMASTERS GELDERMALSEN
UNILEVER
DE VREENING B.V., DODEWAARD
VAN DEN OEVER, ST. HUBERT
HOOGENDIJK AGRO BV
4 EVERGREEN
D. GRANDIA, EST
AVIKO
ELBURG FOODS
Landelijke giften
Globemilk B.V., BOXMEER
INTERSNACKS NEDERLAND
HERO
WISKERKE ONIONS B.V., KRUININGEN
SIN WAH FOODS BV, EINDHOVEN
ALBERT HEIN NEDERLAND
ARDO BV, ZUNDERT
HARIBO NEDERLAND BV, BREDA
PEPSICO
KELLOGG'S
SOLINA NL, ROTTERDAM
REFRESCO
LIONS CLUBS NL, GORINCHEM
STROOTMAN GROUP BV, OUDENBOSCH
BARRACUDA UNINCORPORATED, HOOFDDORP
FRUITBEDRIJF PRONK, ZWAAGDIJK
ROYAL A-WARE, COEVORDEN
INNOCENT DRINKS
MAKRO NEDERLAND
JUMBO HOOFDKANTOOR, VEGHEL
ORIENTAL MERCHANT, ZALTBOMMEL
FOOD UNION, VEGHEL
PROCTER & GAMBLE, ROTTERDAM
MCCAIN
OXXA FOOD, VEENENDAAL
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DR. OETKER NEDERLAND
HERMES BANKET BV, OSS
CLOETTA HOLLAND, OOSTERHOUT
TRANQUINI
NATUDIS
NESTLE
LEVERANCIERS BINNEN REGIO HAAGLANDEN
KLOOTWIJK, CAPELLE A/D IJSSEL
MEESTERBAKKER ROODENRIJS, RIJSWIJK
BOSMAN, RIJSWIJK
ZEEMAN, ALPHEN A/D RIJN
GEBR. VD. BERG, MAASDIJK
GREENCO (TOMMIES), HONSELERSDIJK
ONBEKENDE LEVERANCIERS
HOOGVLIET DISTRIBUTIECENTRUM, BLEIJSWIJK
MAKRO, WATERINGEN
EURO WEST BV, POELDIJK
INNO FOOD ZOETERMEER
NUTRICIA
KAPTEIN, WASSENAAR
HESSING, DEN HAAG
HORTICOOP, DE LIER
MULLER FRESH FOOD LOGISTICS, ROELOFARENDSVEEN
VAREKAMP COLDSTORES HOLLAND, POELDIJK
MARQT, DEN HAAG
MENKEN ORLANDO BV
VALSTAR HOLLAND / ABC LOGISTICS, POELDIJK
JUMBO, NIEUW-VENNEP
ALDI ZOETERMEER, DISTRIBUTIECENTRUM BLEISWIJK
HALUCO, BLEISWIJK
LEO VAN KEMPEN BAKKERIJ BV, LEIDEN
DE ZUIVELMAKERS
GRANFOOD, RIJSWIJK
MISI FULFILMENT, ZOETERMEER
ALBERT HEIN, REGIO HAAGLANDEN
STARCUISINE, RIJSWIJK
NATURE'S PRIDE B.V., MAASDIJK
DE BROODFABRIEK, RIJSWIJK
MADAL BAL B.V.
SPORT VIBES, DELFT
LA PLACE RIJSWIJK / DEN HAAG
THUNDERBURG, NAALDWIJK
ZIJERVELD FOOD, BODEGRAVEN
HOKA DEN HAAG B.V., DEN HAAG
ZWINGROW, HONSELERSDIJK
JUMBO, DEN HAAG
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DIVERSITEIT PRODUCTEN

Aardappelen, groente en fruit
Frisdrank
Zuivel
Brood vers
Sauzen/dressings
Kruidenierswaren
Kant en klaar maaltijden
Rijst/pasta
Snacks
Zoetwaren
Conserven groenten/fruit
Koffie/thee/cacao
Broodvervangers
Vlees/vis (vers/diepvries/conserven)
Broodbeleg houdbaar
Babyvoeding
*Exclusief supermarkt inzamelingen, TV-West acties en non-food
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PR EN COMMUNICATIE
Hierbij een overzicht van de PR activiteiten en de resultaten daarvan.
Lions-clubs
		
		
Jumbo “KAN”module
		
Basisschool de Bras
		
		
Basisschool de Voorsprong
		
International School of
The Hague
		
Lions club Ypenveen
		
Jumbo Megastore actie
		
AH Frederik Hendriklaan
		
		
Sewa week
		
Arbeidsbemiddelaar
		
Midvliet tv
		
Algemeen Dagblad
Basisschool de Notenkraker
		
Archipelbuurt
		
		
OPCW Fooddrive
Shell Intarnational
Jumbo Anemoonstraat
		
Scheveningen WTC
(World trade Centre)

Organisatie en tellen
DE bonnen met ruim 14.000
pakken koffie als resultaat
Wekelijks 200 stuks vlees/vis
producten.
Presentaties met 30 volle
kratten met allerlei 		
producten ingezameld
Een presentatie met een food
donatie als resultaat		
Een presentatie en een
bake-sale met een 		
opbrengst van € 600,00
Valentijnsactie met 90 volle
kratten opbrengst			
Inzameling Lukaskerk 10 volle
kratten
Speelgoed en supermarkt
actie leverde speelgoed op en
60 volle kratten
Presentatie en hulp bij
inpakken
Interview en zakken vol met
producten
Filmpje ter promotie van de
voedselbank gemaakt
Persstukje
Presentatie en inzameling van
vele producten
Voorlichting en start 5 jaar op
rij actie met vele producten
als resultaat
40 volle kratten ingezameld
75 volle kratten ingezameld
72 volle kratten ingezameld
i.s.m. UP 				
40 kratten met voedsel

Daarnaast zijn vele rondleidingen verzorgd op de Boomaweg om
mensen (bedrijven/organisaties) een beeld te geven van het werk
van de Voedselbank Haaglanden.
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GULLE GEVERS, FONDSEN
EN SPONSOREN
Ook in 2016 mochten wij weer grote en kleine giften ontvangen van
particulieren, verenigingen, bedrijven, kerken, gemeenten, fondsen,
voedselbanken Nederland en enkele voedselbanken uit de regio.
Zonder al deze grote en kleine bijdragen in welke vorm dan ook, is
het voor ons niet mogelijk, samen met onze vrijwilligers, de voedselbank, de uitdeelpunten en het distributie centrum draaiende te
houden
Het werk dat vijf dagen in de week inmiddels een bedrijfsmatige
aanpak moet ondergaan is ook financieel steeds meer afhankelijk van
goede contacten met verstrekkers van financiën van/voor producten,
onderhoud en brandstof voor de transport middelen, schoonmaak,
verpakkingsmaterialen, persoonlijke beschermingsmiddelen, het
wassen van de kratten, opleidingen en cursussen, kortom alles wat
erbij komt kijken om wekelijks ruim 1600 huishoudens, ofwel zo’n
4000 monden (tijdelijk) van voedsel te voorzien in Den Haag, Rijswijk
en Zoetermeer.
Omdat er landelijk afspraken zijn gemaakt met grote leveranciers
zijner het afgelopen jaar steeds meer koel en vries producten
beschikbaar gekomen, maar dat betekent wel dat er koel en vries
transporten moeten worden uitgevoerd. In 2015 is gestart met het
aanschrijven van de ons altijd ondersteunende fondsen en kennissen.
Hierdoor is het mogelijk geworden twee koel- vrieswagens aan te
schaffen die nu bijna dagelijks langs de supermarkten rijden om
onder de juiste condities, geheel volgens de geldende normen van
voedselveiligheid, Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en HACCP
worden uitgevoerd.
Het realiseren van deze aankoop (€ 117.000,-) was niet gelukt
zonder de medewerking van Blom Diesel service West, het Oranje
Fonds, Fonds 1818, de Balije van Utrecht, Voedselbanken Nederland,
gemeente Den Haag, Goede Doelen, uitdeelpunten Zoetermeer en
enkele kleinere, maar zeer welkome, giften.
De gemeente Den Haag ondersteunt ons door het subsidiëren van
de huur. Er is een heel goed contact met de wethouder en zijn
ambtenaren welke ons gevraagd, maar ook ongevraagd van advies
dienen en waarbij we gebruik maken van elkaars expertisde in de
bestrijding van armoede.
Middels deze weg wil ik iedereen heel hartelijk danken!
		

Ton van Schie
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SAMENWERKINGS
PARTNERS
Kinderfondsen Nederland is in 2016 begonnen alle gezinnen met
kinderen een dagje naar een pretpark te geven. Samen met de
uitdeelpunten worden mogelijkheden onderzocht om de kinderen van
cliënten van de voedselbank de periode dat zij bij de voedselbank
lopen zo prettig mogelijk te maken. Zo ondersteunen zij (daar waar
nodig) de kinderen om huiswerkbegeleiding en bijles te krijgen,
zwemles behoort tot de mogelijkheden, kortom er wordt van alles
gedaan om de kinderen niet de dupe te laten worden van de situatie
waarin zij zitten.
De afgelopen vier jaar heeft de firma Holstein onze accommodatie
“om niet” schoon gemaakt. Deze firma heeft te kennen gegeven het
stokje te willen overdragen.
De stichting “Jarige Job” verzorgt voor de kinderen die hun verjaardagsfeest normaliter aan hun neusje voorbij zien gaan een verjaardagspakket, met daarin, naast een cadeau, slingers, taart of cake met
slagroom, ook snoep om uit te delen aan klasgenootjes en chocolade
voor de meesters en juffen.
Met de regionale omroep RTV -West wordt er voor de kerst een hele
grote inzameling gehouden van houdbare producten waar dan weer
met heel veel vrijwilligers een kerstpakket van wordt gemaakt in de
grote hal van RTV-West, het geheel ondersteund door het hele team
van RTV-West op radio en TV. Namens onze cliënten ook jullie
bedankt voor de geweldig leuke gezellige week en de heerlijke kerstpakketten.
Uit naam van het bestuur van Voedselbank Haaglanden en al haar
vrijwilligers iedereen die het jaar 2016 voor ons een geslaagd jaar
hebben gemaakt.
[foto Roel van Dorsten]

Met de Stichting Sint voor ieder1 is het ook in 2016 gelukt om alle
kinderen van onze cliënten een leuke fijne sinterklaas te laten vieren.
Hoe belangrijk dit is blijkt wel uit de vele reacties van ouders en
kinderen.
Bij ons bezoek aan de bedrijvendagen hebben we contacten kunnen
leggen die weer resulteerden in een aanbieding voor een kopieer
machine, een waterstofzuiger en een schrobmachine.
Restaurant Instock verraste ons met vouchers voor cliënten om voor
weinig te komen eten. Deze vouchers werden opgebracht door hun
klanten die iets meer wilden betalen voor hun lekkere eten.
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Veel (welzijn) organisaties, zoals MOOI, maar ook “De Betovering”,
zorgen er voor dat er tijdens de vakanties activiteiten zijn waar de
kinderen van de voedselbank zich gratis bij mogen aansluiten, maar
ook bij de uitdeelunten vinden activiteiten plaats die het leven van
kinderen prettig houden zolang het gezin afhankelijk is van een
voedselpakket.
De Reshare winkel van het Leger des Heils gaf ons 500 vouchers ter
waarde van € 10,00 die we uitgedeeld hebben onder onze cliënten.
Ook bedrijven als Shell, ministeries, kleinere bedrijfjes, de Haagse
Hoge School wisten ons te vinden en droegen bij door inzamelingen
te houden, door het levren van vrijwilligers enz.
De Uitdeelpunten zijn voor ons van cruciaal belang. Met de coördinatoren van de uitdeelpunten voeren wij regelmatig overleg om er voor
te zorgen dat cliënten wekelijks hun pakket krijgen.
En natuurlijk werken we nauw samen met de Vereniging Voedselbanken Nederland waar wij lid van zijn.
Heeft u belangstelling om eens langs te komen? Laat het ons weten
en we regelen het. De koffie staat bij ons altijd klaar!
DANK, DANK en nogmaals DANK

		

Ton van Schie
Fondsen en Relaties
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FINANCIELE
VERANTWOORDING
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HET BESTUUR
Lopende het jaar 2016 zijn vertrokken:
Bert Mulder voorzitter.
Hugo Achthoven adviseur en interim voorzitter.
Wilma Kasbergen bestuurder.
Eind 2016 hadden plaats in het algemeen bestuur van de
Voedselbank Haaglanden:
Dirk Rijnbeek		Voorzitter
Mia Gores		Secretaris
Gerard Alblas
penningmeester
Ton van Schie
Fondswerving + acties
Marcel van Gestel		voedselveiligheid		
Johan van der Does
Uitdeelpunten
Arjen van der Ende
vrijwilligers
Remon Geeraths
Logistiek
Henk Baars		Adviseur
Het algemeen bestuur is 12 x bij elkaar geweest.
Het dagelijks bestuur is 20 x bij elkaar geweest.
Begin 2016 nam de voorzitter Bert Mulder afscheid van de
VoedselbanK Haaglanden. Adviseur Hugo Achthoven was gelukkig
bereid om als interim voorzitter te fungeren. Hij heeft dit gedaan tot
eind september, waarna Dirk Rijnbeek het stokje van hem overnam.
Dirk viel met de neus in de boter. Vlak na zijn aantreden kwam
wethouder Baldewsingh op bezoek om met ons de ingebruikname
van de koel-vriesbus te vieren.

Dirk Rijnbeek, de bus en wethouder Baldewsingh.
[foto, Roel van Dorsten]
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PLANNEN 2017
In 2017 gaan wij verder met professionalisering en kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat er naast de reguliere taken en werkzaamheden
aandacht zal uitgaan naar de volgende zaken:
n
		
		
n
		
		
n
		
n
		
		
n
		
n
		
n
		
n
		
		
n
n
		
n
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Het verwerken van de aanvragen moet eenvoudiger.
De Haagse Hoge School zal ons helpen om betere database
te ontwikkelen voor het administratieve proces.
Het aantal hulpverleners dat aanvragen kan indienen moet
teruggebracht worden naar instellingen die daar de
expertise voor hebben.
Voor de cliënt zal de procedure helder via de website 			
gecommuniceerd moeten worden.
De contacten met vrijwilligersorganisaties zullen geintensiveerd worden en er zal gekeken worden naar de mogelijkheid om als voedselbank een leerbedrijf te worden.
De samenwerkingsovereenkomst met de organisaties achter
de uitdeelpunten zal dit jaar geeffectueerd gaan worden.
De financiën Distributiecentrum en Voedselbank Haaglanden
zullen gescheiden worden.
Nagedacht moet worden over de huisvesting, met het oog
op een mogelijke huuropzegging binnen enkele jaren.
We denken mee met de Vereniging Voedselbanken 			
Nederland over een nieuwe logistieke structuur van de
distributie centra in Nederland.
We werken mee met STEK aan de pilot “Sociale Kruidenier”.
Intensivering van het ophalen van allerlei producten bij
lokale supermarkten.
Uitwerking van de Voedselbank als leerbedrijf.

Bijlage 1 Organogram
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Bijlage 2 Organogram
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Pijnacker
(De Paraplu)
Nootdorp Dorpskerk

Bijlage 3 VERREDEN
KILOMETERS 2016
Bus:                                   2015                 2016
Iveco 1
25564
Iveco 2
15409
Volkswagen
15089
Mercedes
10426
Fiat 1		
Mercedes rood
3100
Bus makelaars
4500
Huurbus
700
Leenbus		
Totaal

74788

25640
15178
14764
11475
1997
200
4600
700
300
74854
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		 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

