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Jaarverslag 2019
Voorwoord
Dit is het jaarverslag van Stichting Voedselbank Noordwijk over het jaar 2019. Met dit verslag
informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne
organisatie.

Voedselbank Noordwijk wordt mogelijk gemaakt door onze vele vrijwilligers en met steun van
bedrijven, instellingen, particulieren, kerken, organisaties, stichtingen en de gemeente
Noordwijk.

We willen u allen hartelijk danken voor uw steun in 2019. We hopen in 2020 wederom op uw
steun te mogen rekenen.

Cliënten
Om in aanmerking te komen voor een pakket dient de aanvrager het aanmeldformulier in te
vullen, van de laatste drie maanden alle bankafschriften, eventuele schulden en
schuldenaflossing te overleggen van inkomsten en uitgaven. Voedselbank Noordwijk/
Noordwijkerhout volgt voor de toewijzing de landelijke richtlijnen. De eerste intake wordt, na
afspraak, op ons verdeelpunt gedaan door een intaker. Na drie maanden wordt een herintake
gedaan in het verdeelpunt. Daarna wordt er elk half jaar een herintake in het verdeelpunt
afgenomen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat alleen cliënten die onder de voedselbanknorm vallen
een pakket ontvangen. In Noordwijk zijn er 2 intakers en in Noordwijkerhout ook twee intakers.
Een cliënt heeft om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, na aftrek van alle vaste
geaccepteerde lasten, maximaal €230,- per maand te besteden voor één persoon. Voor
meerdere personen in een gezin stijgt het maximaal besteedbare inkomen met €95.- per
maand per persoon. Deze toelatingsnorm kan ieder jaar aangepast worden zodat meer mensen
gebruik kunnen maken van de Voedselbank.
Begin 2019 werden er door de vrijwilligers van Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout 24
pakketten voor 54 personen per week samengesteld. Eind 2019 staat de teller op 44 pakketten
ofwel 88 personen waarvan 27 kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 17 jaar.
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Leeftijden:
1 tot en met 8 jaar:

15 kinderen

9 tot en met 13 jaar:

7 kinderen

14 tot en met 17 jaar: 5 kinderen

De redenen dat cliënten niet meer in aanmerking kwamen voor een voedselpakket waren
divers: een aantal cliënten kreeg een baan, anderen wilden geen gebruik meer maken van de
Voedselbank, cliënten verhuisden naar een andere gemeente, een aantal cliënten zat boven de
norm en dergelijke. Voor 2020 wordt een lichte toename verwacht omdat het normbedrag
waaraan cliënten moeten voldoen opnieuw is verhoogd. Daarnaast is wel helder dat de
economische opleving aan een deel van de cliënten van de Voedselbank voorbij gaat. Dit is te
zien aan het relatief grote en ook groeiende aantal cliënten dat al lange tijd gebruik maakt van
de noodhulp van de Voedselbank en cliënten die na een poosje terugkeren naar de
Voedselbank.
Op donderdagmiddag halen de cliënten hun voedselpakket op. Als er onvoldoende geld is voor
eten is er veelal ook onvoldoende geld voor kleding. De kledingruimte in Noordwijk is
opgeheven en kunnen de intakes en herintakes nu ook in een eigen ruimte worden gehouden.
In Noordwijkerhout heeft men nog een klein hoekje met kleding voor de cliënten.
Sinds 2016 is het Algemeen Maatschappelijk Werk/Het Kwadraad regelmatig aanwezig om een
aantal cliënten van de Voedselbank extra te ondersteunen doormiddel van het voeren van
gesprekken en het verwijzen naar andere instanties. Op deze manier kunnen mensen de regie
over hun leven eerder terugkrijgen en worden zo minder afhankelijk. In de praktijk blijkt dat
sommige cliënten toch nog langer bij de Voedselbank moeten blijven omdat de schulden eerst
afgelost dient te worden. Een aantal cliënten krijgt hulp of worden begeleid door andere
instanties zoals De Binnenvest, GGZ, bewindvoerders, schuldhulpverleners en dergelijke.
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Voedselpakket
Veel voedingsproducten worden door bedrijven, particulieren en instellingen uit de regio
geschonken. We zijn alle leveranciers zeer dankbaar voor hun medewerking en donaties. Van de
financiële giften kopen onze vrijwilligers eventueel
diverse producten bij zoals verse groenten, fruit, vlees,
melk, kaas, halalproducten, eieren en bijvoorbeeld vis
zodat er voldoende verantwoord en gezond voedsel in
de kratjes komt. De Voedselbank is van mening dat
door zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde
norm, een zo goed mogelijk voedselpakket aan de
cliënten verstrekt kan worden. Voor wat het vlees en
vleesproducten betreft, is de leverantie vanuit de
supermarkten goed op gang gekomen, zo goed zelfs
dat soms een overschot dreigt. Het voorzien van collega
Voedselbanken uit de omgeving biedt uitkomst.
Een aantal producten krijgen we vanuit het
distributiecentrum Haaglanden in Den Haag. Vanuit de
regio is er een vervoersbedrijf gevonden die tegen een
gering bedrag wekelijks de goederen in Den Haag gaat
halen en dit brengt naar Voedselbank Katwijk in
Rijnsburg waar de Voedselbanken uit de Bollenstreek
hun producten kunnen ophalen.

Verdeelpunt/Vervoer Noordwijk
Het jaar 2019 stond in het teken van de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout maar alleen
op bestuurlijk niveau. De uitdeelpunten blijven zoals ze waren, 1 in Noordwijk en 1 in
Noordwijkerhout.
Ook hebben we een extra chauffeur kunnen toevoegen na het gemis van 2 chauffeurs in 2018.
Als laatste punt zijn wij in oktober onaangekondigd bezocht door de Houwersgroep in verband
met controle op voedselveiligheid. Het resultaat was een score van 98 van de 100 en na
toepassing van een verbeterpunt mochten we het groene certificaat opnieuw in ontvangst
nemen. Hier zijn wij trots op.

Voedselverwerving/acties
Ieder jaar zijn er terugkerende acties en eenmalige. Er valt daarnaast nog onderscheid te
maken tussen acties die door de Voedselbank Noordwijk zelf worden georganiseerd en acties
georganiseerd door bedrijven, clubs, kerken of particulieren.
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Dit jaar hebben we twee inzamelingen gehouden bij de lokale supermarkten; in mei bij Dirk en
Lidl en in november bij Dirk en Albert Heijn. Met de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers
waren het wederom twee geslaagde dagen.
Het resultaat van deze acties is dat we veel houdbare producten krijgen waar we dan maanden
mee voort kunnen. De opbrengst, gemeten aan het aantal gevulde kratten, was dit jaar weer
fantastisch. In Noordwijk totaal 315 kratten; een record en in Noordwijkerhout 95 kratten. Met
deze producten vullen we iedere week een aanzienlijk deel van de voedselpakketten.

Hieronder een selectie uit de acties die dit jaar voor de Voedselbank Noordwijk zijn
georganiseerd:
•

De Noordwijkse Lionsclub heeft in samenwerking met DE Nederland weer een
inzamelingsactie geregeld. Mensen konden hun gespaarde DE punten doneren aan de
Voedselbank. Gerelateerd aan het aantal ingezamelde punten schenkt DE een
hoeveelheid aan pakken koffie.

•

Unilever heeft met Kerst een kerstpakket geschonken.

•

De HEMA heeft tot twee keer toe cadeaubonnen geschonken.

•

Een aantal basisscholen en kerken hebben in het kader van "samen delen" dozen gevuld
met houdbare producten.

•

Een gezamenlijke actie van een aantal kerken en een paar basisscholen heeft een record
bedrag van 7500 euro opgeleverd.

•

Bakkerij de Witt schenkt ons iedere week brood.

•

Het volleybaltoernooi, georganiseerd door de GJV heeft maar liefst 1300 euro
opgeleverd.

•

Landal Dunimar doneert de producten die gasten achterlaten (onaangebroken) en van
het statiegeld kopen zij, in overleg, houdbare producten voor ons.
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•

Zeeman had de maand maart tot Voedselbank maand benoemd. Het gevolg was heel
veel shampoo, tandpasta, douche- en badproducten, deodorant enz.

•

De opbrengst van de levende kerststal was dit jaar 833 euro.

•

Een particulier doneerde met de Kerst kerststollen met pakjes roomboter voor alle
cliënten in Noordwijk en Noordwijkerhout.

•

Voor de opbrengst van de kerstmarkt bij de KTS in Voorhout van afgelopen december
worden meerdere Voedselbanken in de Bollenstreek getrakteerd op maaltijden. Deze
maaltijden worden klaargemaakt door de leerlingen van deze school. Op het menu staat
erwtensoep, lasagne, hutspot en aspergesoep. Soms zelfs ook een dessert erbij.

•

Van Dirk en Albert Heijn Noordwijk en Albert Heijn Noordwijkerhout krijgen we iedere
week allerlei producten.

Van het geld dat wij dit jaar mochten ontvangen kopen wij, indien nodig, fruit, groente, kaas en
eieren van. Nu het aantal cliënten stijgt, is de behoefte om een vriezer erbij te kopen groot.
Terugkijkend op het jaar 2019 kunnen we concluderen dat het zeer succesvol was op het gebied
van voedselverwerving. Het lukt ons tot nu toe om iedere week een goed en gezond gevuld krat
voedsel aan onze cliënten mee te geven. Daarnaast is het hartverwarmend dat zoveel mensen
de Voedselbank een warm hart toedragen en veel donaties hebben geschonken.
Volgens de media trekt de economie aan, maar toch echt niet voor iedereen!

Publiciteit
Op onze Facebookpagina Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout plaatsen we persberichten,
eigen teksten over de Voedselbank en artikelen van bijvoorbeeld Voedselbank Nederland. Door
veel berichten te delen, zal de naamsbekendheid van de Voedselbank toenemen. We willen
hiermee ook meer sponsoren werven om in de toenemende noodzaak van voedingsproducten te
kunnen blijven voorzien.
De website is in 2019 helemaal aangepast en gemoderniseerd en wordt dan gedeeltelijk
gesponsord door een ICT bedrijf. Hierop staat allerlei informatie en kunnen zowel vrijwilligers,
donateurs, cliënten en sponsoren contact opnemen met de Voedselbank.
Om de maand wordt er een Nieuwsbrief gemaakt door een vrijwilliger en gestuurd naar alle
vrijwilligers van de Voedselbank.
De nieuwsbrief vanuit de Vereniging van Voedselbanken Nederland, Meedeler, wordt ook
regelmatig naar alle vrijwilligers gestuurd.
Daarnaast hebben we veelvuldig de lokale pers bereikt met lokale acties. Niet altijd wordt een
artikel geplaatst, maar we blijven de lokale pers dankbaar voor als het wel wordt geplaatst. Ook
hierdoor blijven de inwoners van Noordwijk geïnformeerd over de activiteiten van Voedselbank
Noordwijk.

Interne organisatie
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Het bestuur heeft in 2019 acht keer vergaderd. In het afgelopen jaar werd er drie keer op
regionaal niveau vergaderd. Daarnaast werd er drie keer per jaar de algemene vergadering van
de Vereniging Van Voedselbanken Nederland bezocht.
Als gevolg van de gemeentelijke fusie moest de voedselbank ook fuseren. In het reglement van
Voedselbanken Nederland staat dat per gemeente 1 Voedselbank mag bestaan. Met ingang van
1 januari was het zover. Er werd besloten dat de fusie alleen op bestuurlijk niveau gestalte zou
krijgen en dat de verdeelpunten in Noordwijk en Noordwijkerhout zouden blijven bestaan.
Vanuit Voedselbank Noordwijkerhout is Jaap Beunder aan het bestuur van Voedselbank
Noordwijk/Noordwijkerhout toegevoegd.
Het bestuur zag er in 2019 uit:
Cock Durieux

voorzitter tot en met 1 juni

Jmiaa Bellan

voorzitter vanaf 1 juli

Joke van Zuylen

secretaris/intaker

Andre Walker

penningmeester

Peter Velzing

bestuurslid met portefeuille verdeelpunt/vervoer

Milou Wakka

bestuurslid met portefeuille voedselverwerving/acties

Jaap Beunder

bestuurslid tot en met 20 augustus

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Stichting Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout heeft rond de 40 vrijwilligers, daarvan zijn er
29 ‘vaste’ vrijwilligers.

Financiën
Financiën Voedselbank Noordwijk 2019
Hieronder ziet u de geconsolideerde financiële cijfers over 2017, 2018 en 2019 alsmede de
begroting voor 2020
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Per 1 januari 2019 zijn de Voedselbanken Noordwijk en Noordwijkerhout samengegaan
vanwege de fusie van de 2 gemeenten. De financiële cijfers vanaf 2019 betreft de inkomsten en
uitgaven van beide Voedselbanken.
Stichting Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout ontvangt diverse inkomsten van sponsoren,
acties en particulieren. Deze inkomsten zijn onvoorspelbaar maar zorgen over de verschillende
jaren heen voor een positieve balans.
De toename van de reserveringsrekening en rekening courante gedurende 2019 heeft
betrekking op:
-

Een aantal zéér mooie giften ontvangen van de Noordwijkse samenleving o.a. van een
Noordwijkse school en gerelateerde kerkgemeenschap.
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-

Onze uitgaven met betrekking tot voedsel in 2019 waren meer dan verwacht.
De hoeveelheid huishoudens gedurende 2019 was toegenomen van 24 naar 44
huishoudens. Ook was er een afname van de gratis verstrekte versproducten waardoor wij
extra producten moesten inkopen en welke mede mogelijk gemaakt door de bijzondere
mooie giften ontvangen.

-

Gedurende 2019 zijn er geen bijzonder uitgaven geweest, in 2020 verwachten, behalve de
aanschaf van een diepvrieskast, geen verdere bijzondere uitgaven.

Alle inkomsten- en uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd in het kasboek door de
penningmeester.
De 2019 inkomsten en uitgaven was onderworpen aan een onafhankelijke kascontrole waarin
geen oneffenheden zijn gesignaleerd. De onafhankelijke kascontroleleden werken niet voor de
voedselbank en hebben in een formele brief aan het bestuur deze controle bevestigd.
Bestuur en vrijwilligers ontvangen géén vergoeding voor hun vrijwilligerswerkzaamheden,
onkosten (veelal KM-vergoeding) kunnen worden gedeclareerd.

Bankrekeningnummer: NL16 RABO 0384642888 t.n.v. Voedselbank Noordwijk
Website: www.voedselbanknoordwijk.nl
E-mail: info@voedselbanknoordwijk.nl
Facebook: Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout
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