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Voorwoord   
 

Dit is het jaarverslag van Stichting Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout over het jaar 

2021. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, 

publiciteit, financiën en de interne organisatie. Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout 

wordt mogelijk gemaakt door onze vele vrijwilligers en met steun van bedrijven, 

instellingen, particulieren, kerken, organisaties, scholen, stichtingen en de gemeente 

Noordwijk. 

 

Vanwege de Covid-19 pandemie had de voedselbank ook dit jaar te maken met 

beperkende maatregelen. De uitgifte van de pakketten, één voor één aan de deur, werd 

gecontinueerd en indien de verplichting gold, werden mondkapjes gedragen voor ieders 

veiligheid. Alhoewel er een lichte teruggang was van het aantal cliënten, waren de 

Noordwijkse bevolking en vele instanties ons zeer welgezind en mochten we veel 

donaties ontvangen. 

 

In 2021 heeft Joke van Zuylen besloten de functie van secretaris neer te leggen. Wij 

bedanken haar hartelijk voor het vele werk dat zij voor de Voedselbank 

Noordwijk/Noordwijkerhout heeft gedaan. Daarnaast hebben wij Corrie Hendriks en 

Marie-Louise Heuer in het bestuur mogen verwelkomen. 

 

We willen iedereen hartelijk danken voor ieders steun en inzet in 2021.  

 

Bestuur Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout 
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1. Cliënten 
 

Om in aanmerking te komen voor een pakket dient de aanvrager het aanmeldformulier in 

te vullen en van de laatste drie maanden bankafschriften bij te voegen. Voedselbank 

Noordwijk/Noordwijkerhout volgt voor de toewijzing van een pakket de landelijke 

richtlijnen. De eerste intake wordt, na afspraak, op onze verdeelpunten gedaan door een 

intaker. Na drie maanden wordt een herintake gedaan op het verdeelpunt. Daarna volgt 

ieder half jaar een herintake op het verdeelpunt. Hierdoor zorgen wij ervoor dat alleen 

cliënten die onder de voedselbanknorm vallen een pakket ontvangen. Vanuit het 

verdeelpunt in Noordwijk werken drie intakers en vanuit het verdeelpunt 

Noordwijkerhout 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 toelatingsnormen zijn voor 2022 

aangepast door Voedselbanken Nederland naar respectievelijk € 250,- en € 100,-.  

 

Gedurende 2021 fluctueerde het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank. 

Gedurende 2021 zijn er 66 unieke huishoudens geholpen. Dit betreffen 178 personen. Op 

31 december 2021 maakten 39 huishoudens gebruik van de Voedselbank via de 

verdeelpunten in Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit betroffen 107 personen waarvan 56 

kinderen. De verwachte stijging als gevolg van corona doordat sommige sectoren 

langdurig dicht waren, bleef uit. Dit komt waarschijnlijk door de overheidsregelingen voor 

ZZP-ers en ondernemers. 

 

Een aantal cliënten krijgt hulp of wordt begeleid door andere instanties zoals De 

Binnenvest, GGZ, bewindvoerders en schuldhulpverleners. 
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2. Organisatie 
 

2.1 Vrijwilligers verdeelpunten  

Bij beide verdeelpunten worden de pakketten wekelijks uitgereikt op donderdag. Op het 

verdeelpunt in Noordwijk maken drie vrijwilligers de pakketten gereed en in 

Noordwijkerhout wordt dat gedaan door twee vrijwilligers. In Noordwijk kunnen vier 

chauffeurs ingezet worden en in Noordwijkerhout acht. Zij hebben een rooster en 

wisselen elkaar af. Het verdeelpunt in Noordwijk wordt één keer per week 

schoongemaakt door een vrijwilliger. Daarnaast beoordelen drie intakers bij verdeelpunt 

Noordwijk de aanvragen van cliënten en in Noordwijkerhout zijn dat twee vrijwilligers. 

Ongeveer 25 vrijwilligers zijn wekelijks actief. Daarnaast werken er nog een aantal 

mensen mee bij de inzamelacties.  

 

Jaarlijks wordt onaangekondigd een inspectie op voedselveiligheid uitgevoerd door de 

Houwersgroep namens de Nederlands Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Beide 

verdeelpunten zijn in 2021 bezocht. De score bedroeg 95%. Er was 1 verbeterpunt. Dit 

betrof het noteren van de oorzaak van de afwijkingen van de norm van de temperatuur 

van de koelkasten bij verdeelpunt Noordwijkerhout.  

 

2.2 Bestuur   

Halverwege 2021 heeft Joke van Zuylen de functie van secretaris overgedragen aan 

Marie-Louise Heuer. Tevens is Corrie Hendriks toegetreden tot het bestuur. Zij is 

vrijwilliger bij het verdeelpunt Noordwijkerhout. 

 

Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Aly Alders               voorzitter  

Marie-Louise Heuer secretaris 

Andre Walker  penningmeester 

Milou Wakka  bestuurslid  

Corrie Hendriks bestuurslid 

 

2.3 Inzameling producten 

Voedsel dat regionaal of landelijk wordt verkregen, wordt via tien regionale 

distributiecentra (DC’s) verdeeld over de aangesloten voedselbanken. Dit betreffen grote 

partijen voedsel zoals verse groente en fruit. Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout 

maakt gebruik van Regionaal Distributiecentrum Haaglanden in Wateringen. Op 

woensdag worden de producten opgehaald door één van de chauffeurs van Voedselbank 

Noordwijk/Noordwijkerhout. Daarnaast worden de volgende producten door lokale 

organisaties gedoneerd: 

 Brood van de Echte Bakker J.G. de Witt en Nederlands Boulangeriehuis. 

 Verschillende producten van Albert Heijn, vestigingen Noordwijk en Noordwijkerhout. 

 Verschillende producten van Dirk van den Broek, vestigingen Noordwijk en 

Noordwijkerhout. 

 Verschillende houdbare en verse producten van Zorgboodschap. 

 

2.4 Voedselverwerving/acties 

In 2021 heeft het verdeelpunt Noordwijk bij Dirk van den Broek een inzamelactie 

georganiseerd. Van 10.00 tot 17.00 uur waren vrijwilligers aanwezig om mensen te 

vragen of zij houdbare producten wilden kopen en voor de Voedselbank. Dit heeft 

geresulteerd in een grote voorraad aan houdbare producten. Daarnaast zijn de volgende 

acties georganiseerd door particulieren of bedrijven: 

 Tankstation Peut en Dutch Food Concepts: voor iedere cliënt een zak oliebollen. 

 Fenna: gelddonatie door inzamelen lege flessen. 

 Light&Living: kerstpakketten. 

 Uitzendbureau NWH Jobs: kerstpakketten. 

 Unilever: landelijk actie kerstpakketten. 
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 CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk: kerststollen. 

 Leerlingen van het Teylingen College Leeuwenhorst hebben voor een opdracht voor 

Economie & Ondernemen een inzamelactie georganiseerd. Dit heeft geleid tot 23 

kratten met houdbare producten en ook lekkere dingen voor de feestdagen. 

 Zeeman Noordwijk: houdbare producten en schoonmaakmiddelen. 

 De leerlingen van basisschool De Prinsenhof hebben producten ingezameld.  

 Tom: ontbijtspullen. 

 PCI St. Maarten: HEMA cadeaukaarten en boter, kaas en eieren. 

 Valerie: gelddonatie door verkoop zelfgemaakte kerstballen. 

 Particuliere donateur: Intertoys cadeaukaarten. 

 Albert Heijn Noordwijk: ontbijtproducten van de landelijke actie 'op een lege maag 

kun je niet leren'. 

 Dunimar Duinresort Noordwijkerhout: houdbare producten van statiegeld 

achtergebleven flessen. 

 KNSB Talent Team Zuidwest: 35 kilo tomaatjes via de “Tommies” sponsoractie.   

 Particuliere donateur: om de week fruit en twee keer cadeaukaarten van de Hema. 

 Palliam: Donatie van de omarm-band actie. 

 De leerlingen van basisschool De Duinpieper hebben geld ingezameld door een 

sponsorloop. 

 De Noordwijkse School: paaseitjes. 

 Noordwijkse Ondernemers Vereniging NOV en Van der Zalm Verswinkel: bloemkolen, 

wortelen, toiletpapier, wasmiddel, oploskoffie, olie en shampoo. 

 Drinxx: flesjes en blikjes frisdrank. 

 Albert Heijn Noordwijk: niet houdbare producten vanwege verbouwing. 

 Bibliotheek Noordwijk: abonnementen. 

 Verschillende particuliere donateurs: verschillende verse producten. 

 

Wellicht missen er in bovenstaande lijst nog een aantal acties en donaties van producten 

die in 2021 zijn gedaan, maar wij willen iedereen van harte bedanken die aan de 

Voedselbank heeft gedacht en iets gedaan heeft. Naast bovenstaande acties hebben wij 

ook veel schenkingen mogen ontvangen. 

 

2.5 Publiciteit  

Op de Facebookpagina Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout worden berichten 

geplaatst over acties die zijn gedaan en berichten van het bestuur. Op de website van de 

Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout staat veel informatie over de Voedselbank. 

Tevens zijn op regionale websites zoals Blik op Noordwijk/Noordwijkerhout berichten 

geplaatst over de Voedselbank. 
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3 Financiën 
 

3.1 Geconsolideerde financiële cijfers en begroting 2022 

In onderstaande tabel zijn zowel de geconsolideerde financiële cijfers over 2019, 2020 en 

2021 opgenomen als de begroting voor 2022. 

 

 

  

2019 1) 2020 1) 2021 1) budget 2022 1)

Inkomsten € 18,271 € 42,607 € 44,908 € 20,000

Uitgaven € 18,377 € 30,058 € 24,163 € 24,600

Totaal -€ 106 € 12,549 € 20,745 -€ 4,600 (eigen vermogen)

2019 1) 2020 1) 2021 1)

01-01 € 9,795 € 8,694 € 4,246

mutatie reserveringsrekening -€ 996 -€ 16,997 -€ 17,997

31-12 € 8,694 € 4,246 € 6,995

Totaal mutaties R/C -€ 106 € 12,549 € 20,745

2019 1) 2020 1) 2021 1) budget 2022 1)

Saldo: 01-01 € 30,004 € 31,003 € 48,003 € 66,000

mutatie Rekening Courant € 996 € 16,997 € 17,997 -€ 4,600

Ontvangen rente € 3 € 3 € 1

Saldo: 31-12 € 31,003 € 48,003 € 66,000 € 61,400

Eigen Vermogen € 11,003 € 23,003 € 21,000 € 16,400

Bestemmingsreserve € 20,000 € 25,000 € 45,000 € 45,000

Hieronder ziet u de financie ̈le cijfers over 2019 - 2021 en begroting 2022 in detail:

2019 1) 2020 1) 2021 1) budget 2022 1)

Inkomsten

Totaal ontvangen giften en 

inzameling acties
€ 18,272 € 10,365 € 8,823 € 10,000

Giften Corona € 32,242 € 36,085 € 10,000

Sub-totaal € 18,272 € 42,607 € 44,908 € 20,000

Uitgaven details 

Inkoop voedsel € 11,073 € 19,960 € 15,420 € 16,000

Operationele kosten (admin, 

vervoer, mobiel) 
€ 4,511 € 7,022 € 7,297 € 7,000

Algemene kosten (inventaris, 

bestuur, adv kstn)
€ 2,194 € 2,476 € 845 € 1,000

Accommodatie (extra 

bergruimte, gebouw)
€ 600 € 600 € 600 € 600

Sub-totaal € 18,378 € 30,058 € 24,163 € 24,600

Resultaat -€ 106 € 12,549 € 20,745 -€ 4,600

 1) Sinds 1/1/2019 inclusief VB Noordwijkerhout

Inkomsten vs uitgaven

Totaal rekening courant 

Eigen Vermogen & Bestemmingsreserve

De bestemmingreserve wordt aangehouden i.v.m. de onzekerheid m.b.t. het huidige onderkomen van de 

Voedselbank Noordwijk welke thans door de Gemeente Noordwijk kostenloos beschikbaar wordt gesteld.
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3.2 Toelichting financiën 

Sinds 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 het eigen vermogen, bestemmingsreserve en rekening courante 

gedurende 2021 heeft betrekking op: 

 Fantastisch mooie giften van onze Noordwijkse bewoners en bedrijven waardoor wij 

onze klanten ook in deze moeilijke tijden wekelijks van mooie voedselpakketten 

konden voorzien.  

 De uitgaven aan voedsel in 2021 waren lager dan verwacht. Het aantal huishoudens 

is gedurende 2021 afgenomen van 55 naar gemiddeld 45 huishoudens.  

 Gedurende 2021 hebben we geen verdere bijzondere uitgaven gehad die we ook voor 

2022 niet verwachten.  

 

Alle inkomsten- en uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd in het kasboek door de 

penningmeester.  

 

De inkomsten en uitgaven van 2021 zijn 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 vrijwilligers 

werkzaamheden. Onkosten (veelal kilometervergoeding) kunnen worden gedeclareerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnummer: NL16 RABO 0384642888 t.n.v. Voedselbank Noordwijk 

Website: www.voedselbanknoordwijk.nl  

E-mail: info@voedselbanknoordwijk.nl 

Facebook: (20+) Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout | Facebook 

mailto:info@voedselbanknoordwijk.nl
https://www.facebook.com/VoedselbankNW/

