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Dit inhoud van dit verslag is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 11-04-2022.
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1. Toelichting door Hans de Bats,
Voorzitter van het bestuur van de
Voedselbank Haarlemmermeer
2021, het tweede coronajaar voor de voedselbank
Haarlemmermeer
Introductie
Ook in het jaar 2021 hebben de steeds weer wisselende corona maatregelen onze
voedselbanken maar ook de vrijwilligers beïnvloed. Maar we zagen ook dat er gewenning
optrad. We staan graag stil bij een aantal noemenswaardige momenten in het jaar 2021. In
deze toelichting komt o.a. de ontwikkeling van het klantenbestand, de voedselontwikkeling, de
vrijwilligers en veiligheid aan bod. We trappen af met een aantal leuke en bijzondere
ontwikkelingen in het jaar 2021:
We zagen ten eerste dat er wat ‘oude’ vrijwilligers teruggekeerd zijn in ons inmiddels verjongde
vrijwilligersbestand. Een leuke ontwikkeling!
Verder verhuisde in juni het uitdeelpunt Badhoevedorp naar het Dorpshuis. Niet alleen voor
onze vrijwilligers, maar ook voor onze klanten is dit een verbetering: hier kan buiten een
voedselpakket ook op andere manieren hulp geboden worden aan onze klanten.
In september van 2021 werd een nieuw uitdeelpunt in Lisserbroek in het Dorpshuis geopend.
In korte tijd werd een groep enthousiaste vrijwilligers geworven die, in plaats van op de
gebruikelijke vrijdag morgen, hier op donderdagmiddag de uitdeel verzorgt.
Dit jaar viel ook op dat de loodsmedewerkers er weer ouderwets hard aan moesten trekken om
de pakketten te vullen. We merken dat dit anders was dan het ‘eerste’ee corona-jaar, 2020:
waar we in 2020 soms nog overstelpt werden met voedsel, was dit in 2021 minder. Deze
verandering hebben we ook gemerkt bij de geldelijke donaties die in 2021 teruggelopen zijn.
Gelukkig hebben we door een eenmalige grote gift in 2020 onze vervangingsreserves in 2019
en 2020 kunnen opbouwen. Met het vrij te besteden eigen vermogen kunnen wij indien nodig
voor 9 maanden aan onze verplichtingen voldoen.
Met de opbrengst van onze 134 zonnepanelen, konden we in 2021 alle elektriciteit die in onze
centrale loods nodig was volledig dekken.
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In 2021 Samen met iedereen is ervoor gezorgd dat we aan onze klanten elke week weer een
goed voedselpakket konden uitdelen. Een prestatie waar wij trots op mogen zijn!

Ontwikkeling klantenbestand
In 2021 hebben we 1.853 mensen uit 590 huishoudens kunnen helpen met voedselpakketten.
In vergelijking met 2019, het jaar vóór de corona uitbraak, is dat een stijging van 50%. Ten
opzichte van het jaar 2020 is dit een stijging van 16%. Het aantal mensen dat aan het einde van
het jaar nog hulp ontvingen van de voedselbank daalde echter in 2021 naar 1.155 voor 355
huishoudens. Dit laat zien dat we gedurende dit jaar voor kortere tijd hulp hebben hoeven
bieden aan onze klanten. In Figuur 1 staat dit uitgebeeld. We zagen ook dat er in 2021 209
nieuwe huishoudens toegelaten zijn tot de voedselbank (gemiddeld elke week 4). In 2021
konden 223 huishoudens verder zonder onze hulp.

Figuur 1: aantal geholpen personen

Toelichting klantenbestand
Er zijn verschillende redenen voor de stijging in het aantal geholpen personen. We zagen
huishoudens die hun inkomen plotseling zagen dalen als gevolg van corona of de corona
maatregelen. Daarnaast zien wij een trend dat er steeds meer huishoudens met
schuldhulpregelingen een langdurig beroep op onze voedselbank doen. Een derde van ons
klantenbestand moet al meer dan 3 jaar gebruik van ons maken.
Hoewel de groei onze werkzaamheden onder een stevige druk zet ervaren wij die als positief.
Klaarblijkelijk worden wij door gezinnen die in de problemen zijn gekomen steeds beter
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gevonden. Naar schatting doet daarvan overigens nog maar 1 van de 7 huishoudens die voor
een pakket in aanmerking zouden komen een beroep op ons. Er is dus nog een lange weg te
gaan. De crisis heeft wel duidelijk gemaakt dat inkomen niet vanzelfsprekend is en dat je snel
in de financiële problemen kunt raken.
Door onze goede samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer kunnen deze
huishoudens eerder met andere middelen en regelingen geholpen worden, zodat vaak erger
kan worden voorkomen.

Voedsel
We delen het voedsel uit wat wij in Haarlemmermeer geschonken krijgen en wat wij via het
Regionaal Distributie Centrum van de Noord-Hollandse voedselbanken ontvangen.
In totaal zijn er in 2021 32.221 standaard kratten voedsel uitgedeeld. Hiervan werden 22.801
kratten (70%) in Haarlemmermeer ingezameld. Dat is minder dan in 2020, toen er door de
plotselinge corona maatregelen veel voedsel uit voorraden van cateraars werd geschonken.
Meer dan 90% van dit voedsel zou anders zijn vernietigd. Daarmee zijn wij een belangrijke
speler in de Haarlemmermeerse circulaire economie. De ontwikkeling van het aantal
uitgedeelde kratten is weergegeven in Figuur 2:

Figuur 2: ontwikkeling uitgedeelde en ingezamelde kratten
Het gemiddelde voedselpakket bestond in 2021 uit 1,8 standaard krat voedsel (2020: 1,9). Alle
huishoudens ontvangen één keer per week een voedselpakket. De grootte van een pakket
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hangt af van het aantal mensen in een huishouden en het leefgeld dat binnen het huishouden
beschikbaar is voor de aanschaf van voedsel.
In Haarlemmermeer is in 2021 voor een totale winkelwaarde van €1.465.000 aan voedsel
uitgedeeld, ongeveer gelijk aan de totale winkelwaarde in 2020. De inhoud van de
klantenpakketten stond in 2021 ten opzichte van het bijzondere eerste corona jaar wat onder
druk: een gemiddeld pakket had in 2021 een waarde van € 81 tegen € 86 in 2020 en € 78 in
2019. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in 2021 geen winkelinzamelingen konden worden
georganiseerd. Bovendien merken wij ook dat we door acties van supermarktketens om
producten die tegen de houdbaarheidsdatum lopen tegen hoge korting te verkopen producten
mislopen. Deze producten werden eerder aan de voedselbank geschonken.
Door de samenwerking met de voedselbanken Uithoorn-de Kwakel en Aalsmeer zijn er in 2021
in de centrale loods in Hoofddorp 40.650 kratten voedsel verwerkt (2019: 41.200), wat neer
komt op 780 kratten voedsel per week. Op onze oproepen om voedsel te doneren is op een
hartverwarmende gereageerd door bedrijven, kerken, serviceclubs en particulieren. We voelen
ons ook in 2021 in een warm bad terechtgekomen en zijn iedereen dankbaar die heeft
geholpen.

Voedselveiligheid
Op het gebied van voedselveiligheid scoren we weer hoog. Tijdens hun jaarlijks onderzoek
heeft de Houwersgroep ons in 2021 een score van 94/100 gegeven. Daarmee voldoen wij ruim
aan de criteria die door de Vereniging Voedselbanken in Nederland worden gesteld voor de
kwalificatie groen.

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. Deze afdeling versterkt vervolgens aan ons een
advies.
Het doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële
situatie verkrijgen en dat de gemeente daarnaast een 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 tijdens de coronacrisis.
Naar

aanleiding van

vragen

vanuit de Haarlemmermeerse Participatieraad is de

Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer begin 2022 een onderzoek gestart
onder klanten die langdurig gebruik van ons moeten maken. Doel is om te achterhalen hoe zij
die hulp ervaren en hoe de gemeente deze groep mensen beter kan ondersteunen.
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Onze vrijwilligers
In 2021 konden een aantal vrijwilligers terugkeren die vanwege corona maatregelen hun
werkzaamheden tijdelijk moesten stoppen. Ook in 2021 waren de corona maatregelen soms
drastisch, tot en met een volledige lock down. Des te meer zijn wij trots op onze 155 vrijwilligers
die ondanks die omstandigheden het voedsel ophaalden, inzamelden, sorteerden,
portioneerden, onze klanten registreerden en het voedsel uitdeelden.

Toekomst
Als we vooruitkijken naar het inmiddels lopende jaar 2022, zien we een aantal ontwikkelingen.
Zo zien we voor 2022 dat de toelatingsnormen door de Vereniging van Nederlandse
voedselbanken zijn verruimd. Hierdoor komen huishoudens eerder in aanmerking voor een
voedselpakket. We zien ook dat de bekendheid en reputatie van onze voedselbank onder
klanten en potentiële klanten toeneemt. We verwachten dat deze daardoor eerder over de
drempel zullen komen. Dit heeft als gevolg dat we een verdere stijging voorzien in ons
klantenbestand.
Het Stichtingsbestuur hebben we begin 2022 versterkt en verjongt met de komst van een
nieuwe secretaris, penningmeester en een bestuurslid vrijwilligersbeleid. Met die laatste functie
willen we meer aandacht geven aan onze vrijwilligers: zij blijven de drijvende kracht achter de
voedselbank, en als we groeien is het belangrijk hier goed bij stil te staan.
We blijven dus 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 tweede coronajaar 2021 bedanken wij hen zeer!
Hans de Bats, voorzitter
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2. Financiën
Toelichting bij de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021

Inleiding
De staat van baten en lasten over 2021 laat een positief saldo zien. 2021 Was het tweede jaar
waarin we in Nederland te maken hadden met de gevolgen van COVID-19. Met inspanning van
vele vrijwilligers is het de Voedselbank gelukt het hele jaar, zonder te onderbreken, de
pakketten uit te delen. Er moesten, evenals in 2020, extra maatregelen genomen worden om
veilig te kunnen werken. De kosten hiervan zijn grotendeels door Voedselbanken Nederland
vergoed.
In 2021 zijn veel giften ontvangen van heel verschillende donoren. Bijzonder is te noemen dat
er 3 grote eenmalige giften waren die totaal voor € 37.000 in de inkomsten bijgedragen
hebben. In 2021 is de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer in staat gebleken de overige
reserves op een verantwoord niveau te brengen.

Toelichting op de posten van de balans
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Deze termijn sluit aan bij de looptijd van het
huurcontract. Uitsluitend voor de vervoermiddelen wordt bij de berekening van de afschrijving
een restwaarde van 10% gehanteerd. In 2021 is het aantal zonnepanelen uitgebreid en is
geïnvesteerd in een balenpers en gebruikte heftruck.
Daar waar investeringen gedaan zijn vanuit een bestemmingsfonds, is voor het bedrag van de
investeringen een bestemmingsreserve gevormd. Deze valt gelijk met de afschrijvingen vrij,
waardoor de afschrijvingen van deze activa per saldo niet op het resultaat drukken.
De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 125.000.
Overlopende activa
De overlopende activa 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 aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.
De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.
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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 toegenomen
tot € 79.559. Dit eigen vermogen is op een aanvaardbaar niveau gekomen, teneinde
onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen.
Bestemmingsreserves
Onder bestemmingsreserves vaste activa wordt de boekwaarde van de investeringen
opgenomen, voor zover de investeringen gedaan zijn vanuit ontvangen baten. Jaarlijks zal deze
reserve afnemen met een bedrag gelijk aan de afschrijving op genoemde activa.
Fondsen
Onder fondsen zijn middelen opgenomen welke bestemd zijn.
Er zijn bestemde fondsen voor de vervanging van activa. In 2020 heeft eenmalig een extra
toevoeging aan deze fondsen plaatsgevonden van € 122.087. Hiermee zijn voor de
vervoermiddelen, de Koel- en vriesinstallatie en de zonnepanelen bestemmingsfondsen ter
vervanging gevormd, totaal voor een bedrag van € 137.400.
Verder zijn onder bestemde fondsen bedragen opgenomen waaraan de gever een specifieke
bestemming heeft gegeven. Deze middelen kunnen uitsluitend besteed worden aan het doel
waarvoor ze bestemd zijn.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting 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, donaties van
bedrijven, kerken en particulieren. In 2021 zijn de baten bijna € 100.000 hoger dan in voorgaand
boekjaar. Een vergelijking is niet mogelijk, omdat er in 2020 middelen zijn ontvangen welke
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bestemd waren voor investeringen in de nieuwe loods. Van 3 grote donoren is in totaal een
bedrag van € 47.000 ontvangen. De bijdragen in de exploitatiekosten van Voedselbanken
Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend contant
geldverkeer ziet de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer de opbrengsten uit collecten
teruglopen.
Lasten
Afschrijvingen
Afschrijving van activa 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 ‘mutatie bestemmingsreserve’ verantwoord. Deze
staan tegenover de lasten van de afschrijvingen van deze activa, waardoor de afschrijven per
saldo niet op het resultaat drukken.
Voedsel
De gesponsorde en ontvangen producten waren grotendeels toereikend om pakketten met
goede en verantwoorde inhoud samen te stellen. Er is voor € 11.172 aan rijst en vers fruit
ingekocht. Totaal is in 2021 voor een inkoopwaarde van €1.465.000 aan voedselpakketten 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 vriesinstallatie.
Huisvestingskosten
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 energiebehoefte te voldoen.
Algemene kosten
Onder de algemene kosten zijn kosten voor verzekering, inventaris en reparatie hiervan
opgenomen.
Gerda Janssen, penningmeester
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Balans 2021
Balans (x € 1)
31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Huurdersinvesteringen
Transport- en vervoermiddelen
Bedrijfsinventaris
Totaal vaste activa

75.820
48.155
31.718
155.692

92.560
59.694
34.567
186.821

Totaal vaste activa

155.692

186.821

Vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen

3.116
3.116

3.802
3.802

Liquide middelen

216.856

160.026

Totaal vlottende activa

219.972

163.828

TOTAAL ACTIVA

375.664

350.649

147.022
79.559
226.580

186.716
13.122
199.838

137.400
0
9.142
0
146.542

137.400
8.351
0
103
145.853

373.123

345.692

1.439

-156

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Bestemmingsreserve vaste activa
Overige reserves
Fondsen
Bestemmingsfonds vaste activa
Bestemmingsfonds Feet for Food
Bestemmingsfonds voedsel
Bestemmingsfonds speelgoed

Reserves en fondsen
Kortlopende schulden
Crediteuren
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Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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1.102
2.541

5.114
4.957

375.664

350.649

Baten en lasten 2021
Baten en lasten 2021 (x€1)
2021

2020

€

€

36.900
5.107
56.509
33.064
0
1.890
24.635
5.107
11.210
0
11
174.433

32.600
10.087
90.518
37.115
40.350
1.781
41.173
373
17.355
1.088
0
272.440

11.172

12.480

11.539
10.928
23.543
0
-39.696
688

6.729
8.864
19.803
6.163
100.221
46.322

5.578
1.212
4.911
4.804
38

3.033
3.417
3.445
4.122
0

36.305
3.032

33.450
2.934

Voedselbank Haarlemmermeer
Baten:
Subsidie
Giften kerkelijke instellingen
Giften bedrijven & Stichtingen
Giften particulieren
(Vermogens)fondsen
Collecten
Acties van derden
Overige donoren
Diverse baten
Giften in natura (exclusief voedsel)
Rentebaten
Totaal ontvangsten
Lasten:
Voedsel
Transportkosten
Afschrijving auto
Afschrijving inventaris
Afschrijving huurdersinvesteringen
Boekverlies activa
Mutatie bestemmingsreserve vaste activa
Mutatie bestemmingsfonds vaste activa
Kosten auto
Reparatie/onderhoud
Motorrijtuigenbelasting
Verzekering
Brandstof
Overige autokosten
Huisvestingskosten
Huur
Energie
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Overig

2.067

5.683

Exploitatiekosten

9.471

8.856

Kantoorkosten
Communicatiekosten
Overig

3.083
3.885

2.752
3.599

Bestuurs- en vrijwilligerskosten
Reiskostenvergoeding
Werkkleding/beschermingsmiddelen

4.200
137
134

4.394
0
1.820

Algemene kosten
Publiciteitskosten
Administratiekosten
Bijdrage Voedselbanken Noord Holland
Overige algemene kosten
Bankkosten

0
611
6.677
3.349
331

579
3.801
1.673
335

107.996

284.476

66.436

-12.037

Totaal uitgaven
Resultaat
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Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
Toelichting op de posten van de balans (2021)
31-12-2021

31-12-2020

€

€

92.560

57.197

Vaste Activa
Huurdersinvesteringen
Saldo 1 januari
Investeringen

6.803

55.166

Afschrijvingen

-23.543

-19.803

75.820

92.560

Saldo 31 december

Deze investeringen worden met ingang van 1 februari 2020 in 5 jaar afgeschreven.
Transport en vervoermiddelen
Saldo 1 januari

59.694

13.433

Investeringen

0

63.993

Desinvesteringen

0

-11.003

Afschrijvingen
Saldo 31 december

-11.539

-6.729

48.155

59.694

Bedrijfsinventaris
Saldo 1 januari

34.567

15.908

Investeringen

8.078

27.523

Afschrijvingen

-10.928

-8.864

31.718

34.567

Saldo 31 december
Eigen vermogen
Reserves
Bestemmingsreserve vaste activa

Saldo 1 januari 2021

Vrachtwagen

2e

Verbouwing

met koeling

Vrachtwagen

en verhuizing

(nieuw)

(oud)

inventaris

Totaal

27.764

31.930

127.022

186.716

Investeringen boekjaar

0

0

4.375

4.375

Desinvestering boekjaar

0

0

0

0

27.764

31.930

131.397

191.091

Subtotaal
Onttrekking bestemmingsreserve 2021 (agv
afschrijving)

-5.450

-6.088

-32.532

-44.069

Saldo 31 december 2021

22.314

25.842

98.865

147.022

De bestemmingsreserve vaste activa wordt gevormd bij investeringen vanuit fondsen. Deze reserve valt gelijk met
de afschrijving van deze activa vrij.
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overige reserves
Saldo 1 januari

13.122

25.159

Resultaat boekjaar

66.436

-12.037

Saldo 31 december

79.559

13.122

Deze reserve is mede bedoeld om de continuïteit van de Voedselbank te waarborgen.
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Fondsen
Onder fondsen worden opgenomen de bedragen waaraan de gever een beperkte bestemming heeft gegeven en/of bedragen die ten behoeve van een bepaalde bestemming gevormd worden.
In 2020 is een extra dotatie aan de bestemmingsfondsen gedaan. Met deze dotatie zijn de fondsen ter vervanging van de genoemde activa
volledig gevormd. In 2020 zijn veel giften ontvangen waardoor deze eenmalige dotatie mogelijk was, de komende jaren worden negatieve
resultaten en een toenemend aantal cliënten die van de Voedselbank gebruik zullen moeten maken verwacht. Met deze eenmalige dotatie
ontstaat een stuk zekerheid/continuïteit met betrekking tot te zijner tijd noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
Bestemmingsfonds vaste activa
Vrachtwagen

2e

Koel-vries cel Zonnepanele

met koeling * Vrachtwagen

n

Totaal

**
Saldo 1 januari 2021

35.000

35.000

27.400

40.000 137.400

Dotatie bestemmingsreserve 2021

0

Extra dotatie 2021

0

Ontvangen bestemde giften*

0

Subtotaal

35.000

35.000

27.400

40.000 137.400
0

Besteed aan doelstelling

0

Saldo 31 december 2021

35.000

35.000

27.400

40.000 137.400

Feet for

Voedsel

Speelgoed

Overige bestemmingsfondsen
Totaal

Food
Saldo 1 januari 2021

8.351

Ontvangen bestemde giften*

0

103

8.454

11.963

0

11.963
20.417

Subtotaal

8.351

11.963

103
0

0

Besteed aan doelstelling

8.351

2.821

103

11.275

0

9.142

0

9.142

Saldo 31 december 2021

Bestemmingsfonds Feet for Food
In 2021 is dit fonds vooral besteed aan vers fruit.
Bestemmingsfonds voedsel
Jaar van aanwending van deze reserve is 2022 en volgende jaren.
Bestemmingsfonds speelgoed
Het restbedrag van dit fonds is in 2021 besteed.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Overeengekomen is dat in 2020 een 5-jarige huurovereenkomst met betrekking tot de locatie
aan de Dirk Storklaan 63a te Hoofddorp wordt gesloten. Jaarhuur wordt geïndexeerd en bedraagt
in 2022 ongeveer € 37.000.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze ontvangen zijn of waarin de goederen geleverd zijn.
In 2021 is voor ongeveer € 1.465.000 voedsel (inkoopwaarde) uitgedeeld. De ontvangst en uitgifte
van deze goederen zijn niet in de inkomsten en uitgaven als zodanig verantwoord.
Mutatie bestemmingsreserve vaste activa
Investeringen fondsen en in natura
Gift bestemd voor heftruck
Investering balenpers (uit gift Lions)
Vrijval als gevolg van afschrijving

1.500
2.875
-44.071
-39.696

Dotatie bestemmingsfonds vaste activa
Ontvangen giften, bestemd voor voedsel

11.963

Giften bestemd voor balenpers en heftruck

4.225

AF: onttrekkingen tbv bestemmingsfonds voedsel,
Feed for Food en speelgoed
Onttrekking tbv investeringen balenpers en heftruck

-11.275
-4.225
688
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3. Toelichting door Hans Eijkemans,
bedrijfsleider bij de Voedselbank
Haarlemmermeer
In het jaar 2021, het tweede coronajaar, hebben we de operatie gelukkig verder kunnen
voorzetten zoals de klanten van dit van ons gewend zijn. De aanvoer vanuit onze leveranciers
was gedurende het jaar 2021 redelijk stabiel.
Wat in 2021 opviel is dat er heel veel diepgevroren producten werden aangeboden vanuit de
vrieshuizen die leveren aan de voedselbank Haarlemmermeer. De reden hiervoor was dat de
Tenminste Houdbaar Tot (THT) in de gevarenzone kwam. Wij hebben gelukkig toestemming
van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voor een verlengde, nieuwe THTdatum.
In 2021 is extra aandacht besteed aan het reguleren van de afvalstromen van de voedselbank
Haarlemmermeer. Het karton van de voedselbank wordt tegenwoordig ‘teruggeperst’ naar
balen van 40 kilo. Dit is wenselijk omdat dit voorkomt dat we door de hele loods karren met
papierafval tegenkomen.
In 2022 is er ook extra aandacht op milieugebied. Zo zijn we onder andere bezig met een
registratie van de CO2 -besparing op jaarlijkse basis. Dit pleit ervoor om over 2022 een aparte
pagina op te nemen in het aankomende jaarverslag: we houden inmiddels het energiegebruik,
het watergebruik én de opbrengsten bij in een spreadsheet.
Een aanvullende ontwikkeling is de we momenteel bezig zijn met het digitaliseren van onze
koel- en vriesstromen. Dit past bij de feedback die wij gekregen hebben naar aanleiding van
de controles. Ondanks dat we volledig groen hebben gescoord zijn we bezig met een
verbeterplan.
Hans Eijkemans, bedrijfsleider Voedselbank Haarlemmermeer
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4. Toelichting door Ria Barendregt,
bestuurslid Klantenbelang bij de
voedselbank Haarlemmermeer
Introductie
Ook voor de aanvraag-afdeling en het Klantenbelang is ook 2021 weer een bijzonder jaar
geweest. Zowel 2020 als 2021 zijn simpelweg niet te vergelijken met voorgaande jaren. In maart
2020 sloeg de pandemie toe en in 2021 dachten we er gedeeltelijk af te zijn. We zagen ook dat
de arbeidsmarkt weer aantrok en dat er meer vacatures waren dan mensen die werk zochten.
Maar toen sloeg de Omikron variant toe.

Perspectief klantenbelang
De hele situatie rondom corona heeft gevolgen voor mensen die eigenlijk van de voedselbank
gebruik zouden kunnen maken maar vanwege bijvoorbeeld schaamte de drempel van onze
voedselbank letterlijk en figuurlijk niet overschrijden. Volgens onze schatting neemt slechts 1
op de 7 huishoudens die gebruik zouden kunnen maken van onze hulp de daadwerkelijke stap
om een aanvraag in te dienen.
Vanaf januari 2021 was het aantal gezinnen gemiddeld ~350 per kwartaal. Dit houdt in dat het
aantal personen dat onze hulp kreeg gemiddeld 1.075 personen bedroeg. De fluctuaties
gedurende het jaar houden ook verband met de grootte van de gezinnen en de duur van de
ondersteuning.

Kinderen en jongeren
Onze aandacht gaat altijd extra uit naar het aantal kinderen dat indirect gebruikt maakt van de
voedselbank. De cijfers van de kinderen beneden de 12 jaar zijn gemiddeld per kwartaal 275.
Dit cijfer is blijvend verontrustend. Deze kinderen die wel hulp van de voedselbank krijgen leven
in diepe armoede. Dit doet de vraag rijzen hoeveel kinderen wij nog niet helpen.
Maar ook voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar bedragen de cijfers gemiddeld 177 per
kwartaal. Deze jongeren hebben het ook dit afgelopen jaar, naast de diepe armoede, tijdens
hun jaren van fysieke en geestelijke groei extra tegenslagen gehad omdat er onder andere thuis
geleerd moest worden in vaak kleine behuizing. Een leuke activiteit en elkaar kunnen
ontmoeten was er voor hun niet bij. Dit is voor deze jongeren die naast de achterstand die zij
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hebben opgelopen ook de voortdurende armoede hebben moeten ervaren een extra belasting
geweest.
Gelukkig werkt de Voedselbank Haarlemmermeer samen met de stichting 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 stichting 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. Maar ook hier speelde corona 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 inspanningen. Voor een aantal klanten is het digitaal
aanleveren van gegevens vaak moeilijk.
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. Het bestuur blijft ook voor 2022 vertrouwen op de goede samenwerking met de
gemeente.

Terug- en vooruitblik
Terugkijkend op de laatste tien jaar is de omvang van de voedselbank behoorlijk gestegen. De
cijfers van de aantallen huishoudens waren vanaf 2010 respectievelijk: 84, 84, 97, 94, 106, 130,
160, 149, 219, 293, 369 tot en met 355.
De stijging van de laatste 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. Het streven is om naar 45% van de Nibud normen te
groeien als voedselbanknorm. Tot op heden is dat nog steeds niet gelukt. We realiseren ons
dat alle klanten leven onder de normen van het bestaansminimum.
Voor 2022 is ook niet alles direct positief. Ontwikkelingen die onder andere invloed kunnen
gaan hebben op de voedselbank en het klantenbestand is de energiearmoede als gevolg van
sterk stijgende energiekosten, het (nog) niet aanpassen van de minima uitkeringen en de
blijvende problematiek op de woningmarkt. Ook het ontbreken van het centraal regelen van
de schuldsanering speelt een rol. Deze ontwikkelingen zullen een extra inspanning van alle
voedselbanken vragen, alsook van sociale en particuliere instanties.
Ria Barendregt, bestuurslid Klantenbelang
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5. Onze visie
De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft 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 productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren 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 Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is lid van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken en is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Noord-Holland. Naast onze
Voedselbank zijn er 170 andere Voedselbanken en 10 regionale distributiecentra lid. De
vereniging hee_ als doel om de lokale Voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.
Evenals alle Voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze Voedselbank
uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf
kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet. Een groep van
meer dan 150 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 voorschriften 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 pakketten samenloopt met een traject om onze
klanten zo snel als mogelijk aan wettelijke middelen te helpen zodat zij zonder onze hulp verder
kunnen gaan. Daarom lopen alle intake- en 3-maandelijkse herintakegesprekken 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 2021 nauw
samengewerkt. Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als
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uitgangspunt dat elke Voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel
verwerft.
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6. Bestuurszaken
Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2021 uit:


Hans de Bats, voorzitter



Gerda Janssen, penningmeester



Ria Barendregt, klantenbelang



vacature PR, communicatie & fondsenwerving



Jacqueline van Popering, secretaris tot 1 januari 2022

Tevens kent Voedselbank Haarlemmermeer een aanbevelingscomité, dit bestond in 2021 uit:


Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer



Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp



Mw. D.M. Bloemendal, Voorzitter Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord



Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw-Vennep



Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

Vertrouwenspersoon
Om ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en pesten
op de werkvloer tegen te gaan heeft de Stichting voedselbank Haarlemmermeer de externe
vertrouwenspersoon Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp aangesteld. In 2021
heeft hij geen zaken ter behandeling gehad.

Overleg
Het bestuur heeft iedere maand overlegd met als belangrijkste zaken: klantenontwikkeling,
voedselverwerving, vrijwilligers, financiën, verhuizing van de centrale loods, continuïteit
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.
Jasper van der Zwaag, secretaris
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