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VOORWOORD 

Het jaar 2020 begon met de reeds jaren voorbereidde verhuizing van de centrale loods naar een nieuw 
gebouw op het bedrijventerrein de President in Hoofddorp, maar werd daarna gedomineerd door de 
effecten van de corona pandemie. 

De op 16 maart geplande opening werd last minute afgezegd en alle 70+ vrijwilligers moesten thuis blijven. 
Voor de overige vrijwilligers op de uitdeelpunten en in de centrale loods betekende dit kijken wat mogelijk 
was, omschakelen en improviseren met als uitgangspunt dat we ondanks alle beperkingen toch voor onze 
klanten open moesten zien te blijven. Door de invenFviteit en inzet van onze vrijwilligers en de instroom 
van, via de Vrijwilligerscentrale geworven “corona-vrijwilligers”, is het gelukt om in alle weken van 2020 een 
goed gevuld pakket op een veilige manier uit te reiken. 

Een prestaFe waar wij best trots op mogen zijn.  

ONTWIKKELING KLANTENBESTAND. 

De landelijke sFjging van het aantal klanten van de voedselbanken bedroeg in 2020 7%, in  
Haarlemmermeer 28%: van 894 naar 1.140 personen in 369 huishoudens.  

 

Er zijn in 2020 211 nieuwe huishoudens toegelaten tot de voedselbank (gemiddeld dus elke week 4) en 135 
huishoudens konden verder zonder onze hulp. Onder de aanmeldingen zagen we huishoudens die het 
inkomen plotseling zagen dalen door de gevolgen van de corona maatregelen. Daarnaast zien wij een trend 
dat er steeds meer huishoudens met schuldhulpregelingen een langdurig beroep op onze voedselbank 
doen. 

Hoewel deze groei onze operaFes en onder moeilijke omstandigheden onder een stevige druk zet ervaren 
wij die als posiFef. De crisis hee_ duidelijk gemaakt dat inkomen niet vanzelfsprekend is en dat je snel in de 
financiële problemen kunt raken. Klaarblijkelijk worden wij door gezinnen die in de problemen zijn gekomen 
steeds beter gevonden. Naar schabng doet daarvan overigens nog maar 15% een beroep op ons en is er 
dus nog een weg te gaan. 

Door onze samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer kunnen deze huishoudens eerder met 
andere middelen en regelingen geholpen worden, zodat vaak erger kan worden voorkomen. 

VOEDSEL. 

In Haarlemmermeer is in 2020 voor een winkelwaarde van € 1.450.000 aan voedsel uitgedeeld. 76 % van de 
inhoud van de uitgedeelde voedselpakkeden van zowel vers als droog voedsel kwam uit Haarlemmermeer. 
24% van het voedsel ontvingen wij via het Regionaal DistribuFecentrum Noord-Holland waar wekelijks 



verse producten werden opgehaald. Binnen de gemeente Haarlemmermeer is voor € 1.100.000 aan voedsel 
ingezameld en uitgedeeld dat voor meer dan 90% anders zou zijn vernieFgd. Daarmee zijn wij een 
belangrijke speler in de circulaire economie. 

Ondanks de groei van het klantenbestand konden wij in 2020 de inhoud van de klantenpakkeden op peil 
houden: een gemiddeld pakket bestond uit 1,9 (2019 1,9) krat voedsel met een waarde van € 86 (2019: € 
78) per week. Landelijk is de waarde van een voedselpakket per week € 42. 

Door de samenwerking met de voedselbanken Uithoorn-de Kwakel en Aalsmeer zijn er in 2020 in de 
centrale loods in Hoofddorp 41.200 kraden voedsel verwerkt, wat neer komt op 794 kraden voedsel per 
week.

 

Door de corona maatregelen zijn er in 2020 slechts 4 (totaal in 2019: 21) winkelinzamelingen georganiseerd 
bij de diverse supermarkten waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor de klanten van de 
voedselbank te kopen. Op onze oproepen om voedsel te doneren is op een hartverwarmende gereageerd 
door bedrijven, kerken, service clubs en parFculieren. We voelen ons in 2020 in een warm bad terecht 
gekomen. 

SAMENWERKINGEN MET DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER 

Alle intake en her-intake gesprekken van onze klanten lopen via de afdeling Sociale Dienst Verlening van de 
gemeente Haarlemmermeer die aan ons een advies verstrekt. 

Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situaFe 
verkrijgen en dat de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt. 

De voedselbank communiceerde intensief in diverse gemeentelijke overleggen en met de wethouder 
sociale zaken over de ontwikkelingen Fjdens de corona crisis. 

ONZE VRIJWILLIGERS 

Wij zijn trots op onze 150 vrijwilligers die ondanks soms zware omstandigheden het voedsel ophaalden, 
inzamelden, sorteerden, porFoneerden, onze klanten registreerden en het voedsel uitdeelden of, als de 
klant niet zelf naar het uitdeelpunt mocht komen, de pakkeden naar de klanten brachten. 

TOEKOMST 

Voor 2021 verwachten wij dat de groei in het klantenbestand verder zal toenemen. Ook omdat de 
economische gevolgen van de corona crisis zullen na-ijlen, maar met name omdat onze Voedselbank steeds 
beter als een professionele organisaFe bij potenFële klanten bekend raakt en vooral door gezinnen met 
kinderen vaker gevonden wordt. 



We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op de blijvende steun en warmte 
van de vrijwilligers, alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de gemeente Haarlemmermeer. Voor de 
samenwerking in het crisisjaar 2020 bedanken wij hen zeer! 

Hans de Bats, voorzi:er 

       



BEDRIJFSVOERING 

Vrijwilligers 
Evenals vorige jaren zijn we met een leuke groep vrijwilligers, collega!s die zich met hun hele hart en ziel 
zich inzeden voor de Voedselbank. Mensen, die met elkaar samen elke week hebben gezorgd voor een 
kwalitaFef hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Spaardam tot 
Buitenkaag. Vanwege de pandemie hebben we begin 2020 van een flink aantal vrijwilligers afscheid moeten 
nemen, gelukkig zijn veel mensen in Haarlemmermeer bereid om bij ons hun handen uit de mouwen te 
steken en hebben we nieuwe mensen bereid gevonden mee te werken. 
Op alle locaFes zijn er maatregelen genomen om op een corona-veilige manier te blijven werken en het 
voedsel te blijven uitdelen. 

Donateurs 
Net als in voorgaande jaren, hebben in 2020 onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals 
Groente-groothandel Rustenburg, Groentekweker Wim Bijma, Kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker 
Gerard, verschillende AH-vesFgingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, MaraFresh, Bidfood, Schiphol 
en Sanoma Uitgeverij. Excuus voor degenen die ik ben vergeten, want heel veel bedrijven en scholen in de 
HELE Haarlemmermeer dragen de VBHm een warm hart toe.  

Algemeen 
In 2020 hebben we met een score van 100 de Status Groen behaald waarmee wij voldoen aan de eisen die 
de Voedsel en Warenautoriteit stelt aan de verwerking van het voedsel bij charitaFeve instellingen.  
De eerste maanden van 2020 stonden tevens in het teken van de verhuizing naar de nieuwe locaFe aan de 
Dirk Storklaan 63A in Hoofddorp, in maart 2020 hebben we deze nieuwe locaFe betrokken.  
Gelet op de groei van het aantal klanten kunnen we stellen dat we op Fjd een ruimere loods beschikbaar 
hebben. Als deze tendens van groei zich voortzet, dan kunnen we die prima aan op deze locaFe. 

Hans Eijkemans, bedrijfsleider 
    



AANVRAAG EN KLANTENBELANG 

Ook voor de afdeling aanvraag en klantenbelang is 2020 een bijzonder jaar geweest. In de afgelopen jaren 
daalde het klantenbestand in het eerste en derde kwartaal licht. Die daling had te maken met aanbod van 
werk of vakanFe. Deze daling hebben wij dit jaar niet gezien. De gevolgen van de pandemie werden in 
september 2020 voelbaar. Vanaf januari 2020 was het aantal gezinnen gemiddeld 305 gezinnen; eind 3e 
kwartaal werd  dit 330; en eind december 369.                                   

Dit houdt in dat het aantal personen dat onze hulp kreeg per kwartaal steeg van 939, 963, 982 naar 
uiteindelijk 1140. Deze fluctuaFes houden ook verband met de groode van de gezinnen.                 

Onze aandacht gaat alFjd extra uit naar het aantal kinderen in deze totalen Ook die zijn in de loop van dit 
jaar per kwartaal gestegen. De cijfers van de kinderen beneden de 12 jaar zijn: 250; 257; 260 en eind 
december 319. Dit laatste cijfer is verontrustend 319  jonge kinderen leven in diepe armoede. Maar ook 
voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar bewegen de cijfers van 142; 135; 145 naar 172 in december. Deze 
jongeren hebben het dit afgelopen jaar naast de diepe armoede Fjdens de jaren van groei extra moeilijk 
gehad omdat er thuis geleerd moest worden in vaak kleine behuizing. Een extraatje was er voor hun niet bij. 
Gelukkig werkt onze bank samen met de sFchFng Jarige Job die zorgt voor een verjaardagsdoos voor alle 
kinderen van 0 tot 18 jaar. De ouders kunnen voor de kinderen een kledingpakket per jaar aanvragen bij de 
sFchFng Kinderen van de Voedselbank. 

Dit jaar is weer  voor het bepalen van onze toekenning samengewerkt met de medewerker van de afdeling 
sociale dienstverlening van de gemeente. Ook hierbij speelde de pandemie een rol. De aanvragen konden 
niet langer mondeling maar moesten geheel digitaal worden afgehandeld. Dat was niet alleen voor de 
dienstverlener maar ook voor de leden van het aanvraag- en beslissingsteam een extra inspanning. Voor 
een aantal klanten is het digitaal aanleveren van gegevens vaak moeilijk. Het bestuur blij_ ook  voor 2021 
vertrouwen op de goede samenwerking met de gemeente. De inzet van de 4 vrijwilligers van het aanvraag- 
en beslissingsteam hebben ertoe bijgedragen dat alles weer goed verliep. Zij  hebben iedere 6 weken een 
overleg over de voortgang  met de gemeente. 

Terug kijkend op de laatste 10 jaar is onze voedselbank behoorlijk gestegen. De cijfers van de aantallen 
huishoudens waren vanaf 2010 respecFevelijk: 84, 84, 97, 94, 106, 130, 160, 149, 219, 293.         

De sFjging van de laatste twee jaren is niet alleen te wijten aan de groei van armoede maar is ook het 
gevolg van aanpassing van de voedselbank normen. Deze normen zijn door de vereniging Voedselbanken 
Nederland aangepast omdat het streven is naar 45% van de Nibud-normen te groeien. Tot op heden is dat 
nog steeds niet gelukt. Alle klanten leven beneden de normen van het bestaansminimum. 

Ria Barendregt, bestuurslid Klantenbelang 



PR & Communica=e en Fondsenwerving 

PR & communicaBe 
In de eerste maanden zijn persberichten in de lokale bladen verschenen gericht op de verwachde opening 
van de centrale loods op vrijdag 13 maart 2020 waarvoor alle vrijwilligers, relaFes en klanten werden 
uitgenodigd.  
Nadat de eerste tekenen er op wezen dat de corona pandemie grote en langdurige effecten op onze 
vrijwilligers, klanten en voedselstroom zou hebben, werd de communicaFe via persberichten gericht op het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het acFveren van bedrijven om hun overvoorraden te doneren. 
Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de samenwerking met de Gemeente, burgemeester en 
wethouder. Aan de beeldvorming hee_ zeker bijgedragen dat het kabinet als snel besloot om de 
voedselbanken als essenFeel aan te merken. 
De voedselbank hee_ maandelijks informaFe gedeeld met de gemeentelijke afdeling onderzoek die de 
resultaten hee_ opgenomen in de Haarlemmermeerse corona monitor. 
De communicaFe naar de vrijwilligersgroepen kon vanwege de corona beperkingen niet integraal, maar op 
ad hoc basis plaatsvinden en waren gericht op het snel vinden van oplossingen binnen steeds veranderende 
omstandigheden. 

Fondsenwerving 
Lokaal 
Bedrijven en organisaFes boden spontaan hun diensten aan of organiseerden voedseldroppings om onze 
voorraden aan te vullen. Toen duidelijk werd dat een aantal omringende voedselbanken en regionale 
distribuFe centra hun deuren (Fjdelijk) moesten sluiten boden service clubs financiële middelen aan voor 
het geval dat de Haarlemmermeerse voedselpakkeden aangevuld moesten worden. Door het succes van de 
voedselwervingsacFes hebben we daar geen gebruik van hoeven maken. 
In maart werden we verrast met een donaFe van € 90.000 door het farmaceuFsch bedrijf Takeda Nederland 
B.V. uit Hoofddorp, waarvan € 65.000 in 2020 vrijkwam. Deze schenking is gebruikt voor een noodzakelijke 
vernieuwing van de twee vrachtwagens.      

Landelijk 
Het kabinet hee_ bij het begin van de pandemie aan de Nederlandse voedselbanken € 4 mln beschikbaar 
gesteld om de voedselvoorziening aan de kwetsbare groep klanten op peil te houden. Begin 2021 is 
besloten dat het ongebruikte deel hiervan in een apart fonds buiten het bewind van de voedselbanken, 
wordt ondergebracht en dit uitsluitend te bestemmen voor de aanschaf van voedsel of voedselbonnen.  

Algemeen 
De afgelopen periode hee_ ons geleerd hoe belangrijk is het om aan een langdurige relaFe met leveranciers 
en donateurs te bouwen. Alleen door het, vaak jarenlange, vertrouwen te winnen dat donaFes 
daadwerkelijk aan onze doelgroep ten goede komen, hee_ donateurs bij deze crisis doen besluiten ons snel 
en krachFg bij te staan. Helaas hebben we voor deze funcFe geen apart bestuurslid kunnen werven en is dit 
nu door de bedrijfsleider, penningmeester en voorzider gedaan.  

In alle gesprekken met donateurs bleek het van groot belang dat ook de gemeente Haarlemmermeer haar 
verantwoordelijkheid neemt om in ieder geval de huur van de centrale loods te subsidiëren. 

Nu het einde in de corona-tunnel in zicht raakt, merken wij dat de urgenFe om gelden voor de dekking van 
onze exploitaFe te doneren afneemt. We verwachten dan ook dat 2020 een bijzonder jaar geweest is waar 
wij met grote dankbaarheid op terug mogen kijken. 





FINANCIËN 

ToelichBng bij de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 

Inleiding 
De staat van baten en lasten over 2020 laat een negaFef saldo zien. Dit verdient enige toelichFng. 2020 Is 
het jaar waarin COVID-19 Nederland in haar greep kreeg. Voor de Voedselbank was het een jaar van 
inrichFng van en verhuizen naar de nieuwe locaFe en confrontaFe met de gevolgen van COVID-19. Het 
inrichten van de nieuwe locaFe aan de Dirk Storklaan 63A in Hoofddorp is grotendeels gedaan vanuit 
middelen die door bedrijven en fondsen ter beschikking werden gesteld. In het bijzonder danken we hier de 
Rabobank, de J.C. Ruijgrok SFchFng, de Hofstee SFchFng, het Oranjefonds, het Kansfonds en 
Voedselbanken Nederland voor.  
De confrontaFe met de gevolgen van COVID-19 werd in heel de samenleving gevoeld, zo ook bij de 
Voedselbank. We kregen te maken met maatregelen die aanpassingen in de loods en op de uitdeelpunten 
tot gevolg hadden, een toenemend cliëntenbestand, toeleveranciers die als gevolg van de lock-down heel 
veel of juist heel weinig leverden. Maar boven alles uit zagen we een besef bij bedrijven en parFculieren dat 
de Voedselbank voor een grote taak stond, met een grote verantwoordelijkheid. Heel blij zijn wij met de 
financiële steun van veel parFculiere en zakelijke donateurs. Deze hebben het mogelijk gemaakt in 2020 ons 
wagenpark aan te passen naar de gevraagde logisFeke capaciteit, de exploitaFelasten te voldoen en onze 
vervangingsreserves voor het wagenpark, de zonnepanelen en de koel- en vriesinstallaFe op te bouwen.     

ToelichFng op de posten van de balans 
Vaste acFva 
De vaste acFva worden in 5 jaar afgeschreven. Deze termijn sluit aan bij de loopFjd van het huurcontract. 
Uitsluitend voor de vervoermiddelen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% 
gehanteerd. In 2020 is voor € 135.000 geïnvesteerd in huurdersinvesteringen, inventaris en 
vervoermiddelen. Omdat ten behoeve van de investeringen fondsen zijn ontvangen of een 
bestemmingsreserve is gebruikt, is voor het bedrag van de investeringen een bestemmingsreserve 
gevormd. Deze valt gelijk met de afschrijvingen vrij, waardoor voor deze acFva de afschrijvingen per saldo 
niet op het resultaat drukken.  

De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 125.000. 

Overlopende acFva 
De overlopende acFva hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog 
ontvangen dienen te worden, alsmede vooruitbetaalde bedragen. De vorderingen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde, onder a_rek van een voorziening wegens oninbaarheid.  

De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.  

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de overige reserves is deze afgenomen tot € 13.121. 
Dit eigen vermogen is naar onze mening nog niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te 
kunnen vangen en langlopende verplichFngen aan te kunnen gaan.  



Bestemmingsreserves 
Onder bestemmingsreserves vaste acFva wordt de boekwaarde van de investeringen opgenomen, voor 
zover deze geïnvesteerd zijn vanuit ontvangen baten. Jaarlijks zal deze reserve afnemen met een bedrag 
gelijk aan de afschrijving op genoemde acFva.  
Eveneens worden onder de bestemmingsreserves reserves opgenomen welke bestemd zijn voor de 
vervanging van acFva. In 2020 hee_ eenmalig een extra toevoeging aan deze reserves plaatsgevonden van 
€ 122.087. Hiermee zijn voor de vervoermiddelen, de Koel- en vriesinstallaFe en de zonnepanelen 
vervangingsreserves gevormd, totaal voor een bedrag van € 137.400.  

Fondsen 
Onder fondsen worden opgenomen de bedragen waaraan de gever een specifieke bestemming hee_ 
gegeven.   

Feet for food  
Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van 
voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de 
pakkeden van toereikend gezond voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om 
voedsel bij te kopen. In 2020 is ten laste van dit fonds voor € 8.377 aan vers fruit gekocht. Met de 
Gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat het resterende deel ad. € 8.351 voor 2022 besteed 
dient te worden.  

Kortlopende schulden 
Onder de kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

ToelichFng op de staat van baten en lasten 
Baten 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze ontvangen zijn of waarin de goederen (bij inkomsten in 
natura) geleverd zijn.  

Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaFes van bedrijven, 
kerken en parFculieren. In 2020 zijn de baten ruim € 100.000 hoger dan in voorgaand boekjaar. Er zijn, 
naast middelen bestemd voor de nieuwe locaFe veel gi_en van kerken, parFculieren, service clubs en 
bedrijven ontvangen. Van één bedrijf is een eenmalige bijdrage van € 65.000 ontvangen. De middelen zijn 
voor een belangrijk deel aangewend om de transportcapaciteit op orde te brengen en voor het vormen van 
bestemmingsreserves ten behoeve van de vervanging van acFva. De bijdragen in de exploitaFekosten van 
Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend 
contant geldverkeer ziet de SFchFng Voedselbank Haarlemmermeer de opbrengsten uit collecten 
teruglopen.   

Lasten 
Afschrijvingen  
Afschrijving van acFva vindt in 5 jaar plaats. Deze termijn sluit aan bij de loop van het huurcontract. De 
bijdragen die in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke gedaan zijn, worden 
als ‘mutaEe bestemmingsreserve’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten van de afschrijvingen van 
deze acFva, waardoor de afschrijven per saldo niet op het resultaat drukken.     



Voedsel 
De gesponsorde en ontvangen producten waren grotendeels toereikend om pakkeden met goede en 
verantwoorde inhoud samen te stellen. Er is voor € 12.480 aan rijst en vers fruit ingekocht. Totaal is in 2020 
voor een inkoopwaarde van € 1.450.000 aan voedselpakkeden aan cliënten uitgedeeld.   

Autokosten 
De autokosten hebben betrekking op de brandstof, verzekering en het onderhoud van het wagenpark. Een 
van de auto’s is voorzien van een koel- en vriesinstallaFe.   

HuisvesFngskosten 
Deze kosten hebben betrekking op de huur van de loods en hierbij komende kosten. De energielasten 
betreffen vooral vaste lasten. De energie van de zonnepanelen wordt voor een deel zelf gebruikt en voor 
een deel terug geleverd. De opgewekte energie is zo goed als voldoende om aan de energiebehoe_e te 
voldoen.    

Algemene kosten 
Onder de algemene kosten is een bijdrage aan de Regio Noord Holland, alsmede kosten voor verzekering, 
inventaris en reparaFe hiervan opgenomen.  

Gerda Janssen, penningmeester 



Balans (x € 1)  
2019 2020

SBchBng Voedselbank Haarlemmermeer

ACTIVA

Vaste ac=va
Huurdersinvesteringen 57.197 92.560
Transport- en vervoermiddelen 13.433 59.694
Bedrijfsinventaris 15.908 34.567
Totaal vaste acEva 86.538 186.821

Totaal vaste acBva 86.538 186.821

Vorderingen
Overlopende acFva 558 3.802
Totaal vorderingen 558 3.802

Liquide middelen 129.572 160.026

Totaal vloVende acBva 130.130 163.828

TOTAAL ACTIVA 216.669 350.649

PASSIVA

Eigen vermogen
Reserves  
Bestemmingsreserve vaste acFva 167.440 324.116
Overige reserves 25.159 13.121

192.599 337.237

Fondsen
Bestemmingsfonds Feet for Food 16.728 8.351
Bestemmingsfonds voedsel 3.142 -0
Bestemmingsfonds speelgoed 650 103

20.520 8.454

Reserves en fondsen 213.119 345.690

Kortlopende schulden
Crediteuren 3.531 -156
Overlopende passiva 19 5.116
Totaal kortlopende schulden 3.550 4.959

TOTAAL PASSIVA 216.669 350.649



SBchBng Voedselbank Haarlemmermeer  
2019 2020

Voedselbank Haarlemmermeer
Baten:
Subsidie 32.100 32.600
Gi_en kerkelijke instellingen 2.680 10.087
Gi_en bedrijven & SFchFngen 4.889 90.518
Gi_en parFculieren 8.110 37.115
(Vermogens)fondsen 25.000 40.350
Collecten 2.665 1.781
AcFes van derden 15.638 41.173
Overige donoren 12.121 373
Diverse baten 50.000 17.355
Gi_en in natura (exclusief voedsel) 13.750 1.088
Rentebaten 12 0
Totaal ontvangsten 166.965 272.440

Lasten:
Voedsel 0 12.480

Transportkosten
Afschrijving auto 4.679 6.729
Afschrijving inventaris 5.292 8.864
Afschrijving huurdersinvesteringen 19.803
Boekverlies acEva 6.163
MutaEe bestemmingsreserve vaste acEva 78.682 158.062
MutaEe bestemmingsfonds vaste acEva 12.779 -11.519

Kosten auto 12.328 9.895
Brandstof 4.157 4.122
HuisvesFngskosten  
Huur 17.651 33.450
Energie 1.936 2.934
Overig 449 5.683

ExploitaFekosten 8.971 8.856

Kantoorkosten
CommunicaEekosten 2.315 2.752
Overig 2.802 3.599

Bestuurs/vrijwilligerskosten 3.537 4.394
Reiskostenvergoeding 0 0
Werkkleding/beschermingsmiddelen 509 1.820
Publiciteitskosten 0 579
Algemene kosten 7.065 5.476
Bankkosten  272 335

Totaal uitgaven 163.425 284.477

Resultaat 3.540 -12.038





    
   

   



Onze visie
De SFchFng Voedselbank Haarlemmermeer hee_ als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede 
en het tegengaan van verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of 
zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Wij trachten deze doelen te bereiken door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde 
levensmiddelen en producFe- goederen van bedrijven, industrie en parFculieren om deze eveneens 
kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te 
voorzien; het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht 
kunnen worden in verband te staan, daaruit voortvloeien of daarvoor bevorderlijk zijn. 

De SFchFng Voedselbank Haarlemmermeer is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is 
aangesloten bij de SFchFng Voedselbanken Noord-Holland. Naast onze Voedselbank zijn er 170 andere 
Voedselbanken en 10 regionale distribuFecentra lid. 
De vereniging hee_ als doel om de lokale Voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen. 
Evenals alle Voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisaFe van onze Voedselbank uitsluitend uit 
vrijwilligers. 
Om de conFnuïteit te garanderen en overbelasFng op bedrijf kriFsche funcFes te voorkomen worden deze 
zoveel als mogelijk dubbel bezet. Een groep van meer dan 135 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig 
met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van 
klanten. 

Wij voldoen aan de voorschri_en uit de Hygiëne code uit de Verordening EG 852/2004 en mogen daarom 
van Voedselbanken Nederland de “Status Groen” voeren. 

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is 
een belangrijke band opgebouwd met leveranciers met wie wij samenwerken om voedselverspilling te 
voorkomen. 

Wij vinden het belangrijk dat het uitdelen van pakkeden samenloopt met een traject om onze klanten zo 
snel als mogelijk aan wedelijke middelen te helpen zodat zij zonder onze hulp verder kunnen gaan. Daarom 
lopen alle intake- en 3-maandelijkse herFntakegesprekken met onze klanten via de afdeling sociale 
dienstverlening van de Gemeente Haarlemmermeer. 

Met de Voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn-De Kwakel hebben we ook in 2020 nauw samengewerkt. 
Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logisFeke proces, met als uitgangspunt dat elke 
Voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel verwer_ 



Bestuurszaken 

Samenstelling Bestuur 

Het bestuur van de SFchFng Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2020 uit:  
- Hans de Bats, voorzider "
- Gerda Janssen, penningmeester "
- Ria Barendregt, klantenbelang "
- vacature PR, communicaFe & fondsenwerving "
- Jacqueline van Popering, secretaris sinds december 2020"

Tevens kent Voedselbank Haarlemmermeer een aanbevelingscomité, dit bestond in 2020 uit: 
- Mw. T van der Heide, Voorzider Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer "
- Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp "
- Mw. D.M. Bloemendal, Voorzider Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord "
- Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw-Vennep "
- Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp "

Vertrouwenspersoon 
Om ongewenst gedrag zoals discriminaFe, (seksuele) inFmidaFe, agressie en geweld en pesten op de 
werkvloer tegen te gaan hee_ de SFchFng voedselbank Haarlemmermeer de externe vertrouwenspersoon 
Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp aangesteld.  
In 2020 hee_ hij geen zaken ter behandeling gehad.  

Overleg 
Het bestuur hee_ iedere maand overlegd met als belangrijkste zaken: Klantenontwikkeling, 
voedselverwerving, vrijwilligers, financiën, verhuizing van de centrale loods, conFnuïteit bedrijfsvoering en 
samenwerking binnen de Schiphol miniregio. Tenminste 2 keer per jaar hee_ het bestuur overleg met alle 
coördinatoren om hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen de Voedselbank. 
Met de wethouder Sociale Zaken en werkgelegenheid is ook 2 keer per jaar overleg. 

Jacqueline van Popering, secretaris 


