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1.

Het werk van de Voedselbank

De Stichting Voedselbank Noordwijk is op 22 juli 2014 opgericht en was tot dan een
eenheid met Voedselbank Noordwijkerhout. Op 1 januari 2019 is er een gemeentelijke
fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout geweest en zijn beide Voedselbanken op
bestuurlijk niveau gefuseerd. De verdeelpunten in zowel Noordwijk als Noordwijkerhout
blijven in stand.
Doel van de Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout:
 Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door
voedsel uit te reiken.
 Het herverdelen van overtollig voedsel en daarmee het voorkomen van de verspilling
van goed voedsel.
Het aantal cliënten fluctueert. Begin 2022 maakten 39 huishoudens gebruik van de
Voedselbank via de verdeelpunten in Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit betroffen 107
personen waarvan 56 kinderen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 Het inzamelen van voedsel, giften, diensten, zaken en financiële middelen bij
bedrijven, instellingen en particulieren.
 Het ingezamelde voedsel gratis te verdelen onder degenen die een inkomen hebben
onder een jaarlijks te bepalen bestaansminimum (norm).
 Het uitvoeren van Voedselbankactiviteiten in haar werkgebied.
Iedere week op een vaste dag, worden door vrijwilligers de kratten gevuld met
verschillende producten. Vaste producten die iedere week in een krat komen: zoet of
hartig boterhambeleg, pasta of rijst, pastasaus, soep, groente indien vers, anders een
blik groente, melk, voeding voor baby’s en vlees. Daarnaast krijgen cliënten op gezette
tijden olie, toiletpapier indien voorradig, waspoeder, suiker, zout, schoonmaakmiddelen,
shampoo, deodorant, doucheschuim ed. Geregeld krijgen de cliënten koffie, tandpasta,
tandenborstel, koek, snoep indien voorradig. Daarnaast kunnen de cliënten brood
meenemen en groenten en fruit als deze is gebracht. Ook worden er halalproducten
gegeven. Wij streven er naar om zoveel mogelijk producten volgens de schijf van 5 aan
de cliënten mee te geven.
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2.

Werving producten

Uitgangspunt bij voedselverwerving is dat dit voor de voedselbank gratis is.
Tevens is van belang dat het voedsel moet voldoen aan de regels van de voedsel- en
waren autoriteit (NVWA). De volgende acties worden gedaan voor de werving van
producten:
 Bedrijven worden benaderd met de vraag hun producten aan de Voedselbank te
doneren. Er wordt ruimhartig gehoor gegeven aan dit verzoek. Naast bedrijven en
particulieren die in natura doneren aan de Voedselbank zijn er ook regelmatig
gelddonaties van bedrijven, instellingen en particulieren. Van dit geld worden
aanvullende producten aangeschaft.
 De Voedselbank organiseert een paar keer per jaar een inzameling bij de
supermarkten in Noordwijk en Noordwijkerhout. Aan de klanten die de supermarkten
bezoeken wordt gevraagd één of meerdere producten te kopen en die na afrekenen
te schenken aan de Voedselbank. Door een boodschappenbriefje worden de klanten
in de supermarkt gewezen op producten die de Voedselbank nodig heeft. De diverse
producten worden ingezameld door vrijwilligers en naar het verdeelpunt gebracht
waar de producten worden gesorteerd.
 Uitruil met collega Voedselbanken in de directe omgeving. Het kan zijn dat een
Voedselbank van een artikel meer ontvangt dan binnen de houdbaarheidstermijn nog
uitgegeven kan worden. Deze niet-houdbare producten worden dan uitgewisseld met
collega Voedselbanken.
 Sinds 2017 is het door de voedsel- en warenautoriteit toegestaan, onder
voorwaarden, versproducten die tegen de THT datum aanlopen in te vriezen en die
ingevroren te geven aan de Voedselbank. Op deze manier ontvangt Voedselbank
Noordwijk/Noordwijkerhout ingevroren vlees. Voor de opslag van deze producten zijn
2 grote koelkasten en 5 grote vriezers beschikbaar In Noordwijk en in Noordwijk 3
vriezers en 1 koelkast. Deze capaciteit is voorlopig toereikend.
 Via het regionale distributiecentrum in Wateringen van de Nederlandse Vereniging
van Voedselbanken.
 Ook ontvangen wij wekelijks goederen die door de landelijke
voedselverwervingsteams zijn verkregen. Dit betreft dan vooral goederen afkomstig
van de landelijk werkende bedrijven.
 Wekelijks worden producten gekocht die wij noodzakelijk achten om een goed pakket
aan te bieden. Halal producten ontvangen wij nauwelijks waardoor we deze moeten
aanschaffen voor bepaalde klanten.
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3.

Financiën

Door diverse kerken, verenigingen, maatschappelijke organisaties en particulieren wordt
regelmatig geld gedoneerd. Van de Belastingdienst hebben we de status ANBI verkregen.
Dit houdt in dat donateurs hun schenking in hun belastingaangifte kunnen betrekken.
Ook betekent dit dat de Voedselbank geen schenkingsrecht hoeft af te dragen.
Naast de noodzakelijke uitgaven om de organisatie in stand te houden, geeft dit ook de
mogelijkheid wekelijks verse producten te kopen.
De penningmeester beheert de financiën en geeft de bestuursleden maandelijks een
financieel overzicht. Jaarlijks wordt een kascontrole door iemand van buiten de
Voedselbank uitgevoerd.
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4.

Organisatie 2022
a. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn per 1 januari 2019 samen
gegaan in de fusiegemeente Noordwijk. Volgens het huishoudelijk reglement van
Voedselbanken Nederland kan er per gemeente maar één officiële voedselbank
zijn. Voedselbank Noordwijk en Voedselbank Noordwijkerhout zijn daarom
bestuurlijk samengegaan.
b. Sinds 2015 is Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout in het bezit van het
voedselveiligheidscertificaat. De verdeelpunten worden jaarlijks onaangekondigd
gecontroleerd op het naleven van de relevante regelgeving. In november 2021 is
de geldigheid van het certificaat met een jaar verlengd. Wij zullen de nodige
aandacht besteden om dit certificaat te behouden.
c. Regelmatig vindt overleg plaats met de betreffende wethouder van de gemeente
Noordwijk.
d. Voedselbank Noordwijk is lid van de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken.
Jaarlijks vinden er Algemene Leden Vergaderingen plaats in Houten die door de
voorzitter en eventueel een 2e bestuurslid worden bijgewoond. Ook is
Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout lid van het Regionale Overleg Platform
haaglanden. Hier vindt 3 a 4 keer per jaar onderlinge afstemming plaats.
Deze vergaderingen worden bijgewoond door de coördinator voedselverwerving,
tevens bestuurslid en eventueel een 2e bestuurslid.
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