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Communicatiecommissie
Gedurende het verslagjaar is het bestuur ondersteund door een communicatiecommissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het
gebied van PR en communicatie en geeft het bestuur adviezen op dit beleidsterrein. Tevens spelen zij een belangrijke rol bij het uitbrengen
van de nieuwsbrieven en het jaarverslag. De samenstelling van de communicatiecommissie was als volgt:
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Coördinatoren uitgiftepunten
Voedselbank Delft & Pijnacker-Nootdorp telde in 2016 zeven uitdeelpunten. Per uitdeelpunt is een coördinator aangesteld, te weten:
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Nootdorp

Chris van der Linden, Mirjam van der Spek

		

Coördinatoren bedrijfsvoering
Daarnaast zijn nog zeven coördinatoren werkzaam die elk een portefeuille beheren
Bedrijfsleider distributiecentrum 		

Hans Cenin

Bijzondere acties		

Marja Landzaad in samenwerking met Femmy Mostert

Vrijwilligers / personeelszaken		

Aad van der Harg

Acquisitie en logistiek		

Hans Cenin

Sociaal financieel adviseurs

Ben van Peppen

Coördinator inzamelingen		

Mirjam van der Spek
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Evelyn Duinker en Anja van Oosten (Delft voor Elkaar):

“Het is prachtig om te zien hoe mensen opbloeien”
In 2016 volgden de eerste Voedselbank-klanten de training ‘Gewoon doen’ van Delft voor Elkaar. Het doel:
mensen helpen weer de regie te nemen over hun leven. Dat blijkt te werken.
Met hulp van de Voedselbank hebben mensen eten op de plank, maar hoe help je ze om op termijn weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien? Dat is een vraag die de Voedselbank zichzelf regelmatig stelt. Voedselbank Delft was dan ook meteen
geïnteresseerd toen zij hoorde over een pilot met de training ‘Gewoon Doen’ van kennis- en adviesbureau Movisie. Die is er
namelijk op gericht mensen weer de regie te laten nemen over hun leven en de zelfredzaamheid te bevorderen. De Voedselbank
nam daarom contact op met Delft voor Elkaar, een samenwerkingsverband van de maatschappelijke organisaties Participe,
Kwadraad, MEE en SC Haaglanden. Zij waren geïnteresseerd en hebben afgelopen jaar de training diverse malen gegeven,
waarbij Voedselbank Delft kandidaten voordraagt voor deelname. Ook in 2017 geeft ‘Delft voor Elkaar’ de training. De samenwerking
met de Voedselbank bevalt daarbij uitstekend. Overigens zijn ook mensen die geen gebruik maken van de Voedselbank welkom.
Grenzen Stellen
Bij Gewoon Doen gaan de cursisten in acht wekelijkse bijeenkomsten, gevolgd door een terugkombijeenkomst, aan de slag met
thema’s zoals inzicht in kwaliteiten, doelen stellen, leiding nemen en vitaliteit. Maar er is ook ruimte voor andere zaken, vertelt
trainer Anja van Oosten: “De vrouwen blijken vaak tegen zaken aan te lopen die niet standaard in de training zitten. Daarom
stemmen we de cursus meer af op de behoeften van de deelnemers. Zo is bijvoorbeeld aandacht besteed aan thema’s als
grenzen stellen, opkomen voor jezelf en loslaten. Elke deelnemer wordt op maat ondersteund.” Ook maken ze een actieplan.
Vaak is er sprake een scala aan problemen die er uiteindelijk toe leiden dat iemand aangewezen raakt op de Voedselbank. “Financiële
problemen zijn vaak een uiting van hoe iemand in het leven staat”, aldus Anja. “Het is het resultaat van een samenspel van patronen.
"Als je geen grenzen stelt, heeft dat ook uitwerking op je portemonnee. Wordt de spanning te groot, dan is vermijding een veelgebruikte strategie en kunnen de rekeningen zich opstapelen.” Ook geen hulp durven vragen is vaak een reden dat de zaken uit de
hand lopen, vult haar collega Evelyn Duinker aan: “Terwijl daar genoeg mogelijkheden voor zijn, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de
wijkcontactpersonen van Delft voor Elkaar. Zonodig verwijzen wij mensen door voor hulp.”
Eigen kracht
De eerste training gaf Anja aan cliënten van het uitdeelpunt Vierhovenkerk. In november begon een tweede training voor klanten van
uitdeelpunt Hofkerk. De trainster is tevreden over de vorderingen van de deelnemers, tot nu toe meest vrouwen: “Ze durven zichzelf
kwetsbaar op te stellen. Je ziet ook dat ze veel steun aan elkaar hebben. Ze komen steviger in hun schoenen te staan en weten elkaar
te vinden. Het is mooi om te zien hoe sommige vrouwen zijn gaan stralen in de training.”
Belangrijk is dat mensen vanuit eigen kracht in beweging komen, vindt Anja: “Dat moet ook, want persoonlijke ontwikkeling moet van
binnenuit komen. Wij reiken ze daar alleen gereedschap voor aan. Deelnemers stellen zichzelf een doel, en bereikt dat op zijn eigen
manier. De training ondersteunt daarbij.” Haar collega Evelyn Duinker vult aan: “Tijdens de training zien we de kwartjes geregeld vallen.
Bijvoorbeeld dat een vrouw beseft dat ze echt beter voor zichzelf moet zorgen.” Anja: “Als mensen stil worden, dan gebeurt er wat.”
Dingen anders doen
De resultaten van de pilot zijn inmiddels bekend. Die zijn positief. Opvallend is dat deelnemers hun kwaliteit van leven na afloop een
hele punt hoger waarderen. Ook willen ze hun ontwikkeling doorzetten, waarbij ze behoefte blijken te hebben aan een vervolg. Daar
wordt nu naar gekeken. Eén van de eerste deelneemsters aan de training was Miranda. ‘Ik heb er veel aan gehad’, vertelt zij. ‘Eerst
twijfelde ik of ik er wel heen moest gaan, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. In de training konden we alles met elkaar bespreken
en we houden contact via een groepsapp. Het is fijn om dingen kwijt te kunnen en zien dat anderen met dezelfde dingen zitten als
jij.’ De training heeft haar ook meer zelfvertrouwen gegeven: ‘Ik was altijd bang om dingen te doen, nu durf ik meer en weet ik hoe ik
dingen anders kan doen. Ik besef nu bijvoorbeeld dat loslaten een proces is, en dat ik eerder mijn grenzen moet stellen en ook ‘nee’
kan zeggen. Ik denk dat er veel mensen zijn dit die kunnen gebruiken.’ Voor deelneemster Connie heeft de training opgeleverd dat ze
volgend jaar vrijwilligerswerk gaat doen. Via moodboards heeft ze visueel gemaakt welke zaken in het leven wel en niet binnen haar
grenzen passen. Ook het contact met lotgenoten heeft haar veel gebracht. “Je ontmoet mensen die met hetzelfde zitten, maar anders
in het leven staan. Daar kun je dan toch van leren.”
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Voorwoord
Geachte betrokkene,
Met veel genoegen presenteren wij ons jaarverslag over 2016. Hoewel onze economie aantrekt, is de
behoefte aan de Voedselbank nog altijd onverminderd groot. Waar de Voedselbank halverwege het
verslagjaar een lichte daling in het aantal huishoudens te zien gaf, werden over het gehele jaar genomen
vrijwel evenveel voedselpakketten verstrekt als het vorig jaar.
Het aantal huishoudens dat is aangewezen op de Voedselbank is inmiddels wel iets teruggelopen. Van
486 huishoudens eind 2015 tot 441 huishoudens aan het einde van het verslagjaar. Dat is een daling
van 9% en daarbij zijn nog altijd zo’n 552 kinderen betrokken. Ondanks dit positieve signaal blijft
voedselhulp dus nog altijd hard nodig.
De blijvende noodzaak van de Voedselbank wordt ook erkend door de vele mensen en organisaties in
Delft en omgeving die oog en aandacht blijven houden voor ons werk. Dankzij hen ontvingen we ook
het afgelopen jaar weer de noodzakelijke financiële, materiële en morele steun.
We slagen er ook steeds beter in voldoende gezond voedsel te verwerven. De samenwerking van onze
Landelijke Organisatie met de grote supermarkt ketens heeft hier positief aan bijgedragen. Ook lokale
winkeliers en supermarkten, net als de inzamelingsacties van diaconieën, scholen en bedrijven hielpen
ons aan veel voedselproducten.
Met dankbaarheid kunnen we constateren dat we iedere week weer waardevolle voedselpakketten van
goede kwaliteit aan onze cliënten konden aanbieden. Desalniettemin blijft er op dit punt nog genoeg te
wensen over. Bepaalde producten zoals vlees, boter en kaas waren nog te vaak onvoldoende aanwezig
in de pakketten.
De toename van het voedselaanbod maakt het mogelijk dat de landelijk vastgestelde toelatingsnorm
per 1 januari 2017 iets wordt versoepeld. We zijn dus in staat meer mensen die niet of heel moeilijk
rond kunnen komen te helpen met gezond voedsel. Dat doen we verder zonder aanzien des persoons,
want niemand kan zonder goed voedsel: Honger is honger.
We zijn benieuwd wat de toekomst ons verder gaat brengen. Gaat onze doelgroep ook profiteren van
het economisch herstel? Zet de daling van het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de Voedselbank door? We hopen het van harte. Anderzijds kan het zo zijn dat het economisch herstel voorbij
gaat aan de minstbedeelden in de samenleving, bewaarheid zal worden? Uit cijfers van het CBS bleek
bijvoorbeeld dat onder andere alleenstaande moeders zonder baan vaak niet profiteren van het economische herstel. We zullen moeten afwachten hoe zich dit in de toekomst verder zal ontwikkelen.
Wij van Voedselbank Delft blijven ons in ieder geval met enthousiasme inzetten.
We zijn blij en dankbaar voor alle vormen van steun die velen op eigen manier bieden.
Het blijft ook hard werken voor onze vrijwilligers. Gelukkig doen zij dat graag. We zijn trots op die niet
aflatende inzet.
Het is goed om te weten dat, ook als de overheid er zelf niet direct aan te pas komt, er hulp en ondersteuning geboden kan worden aan de minstbedeelden in de samenleving.
En: we blijven op u rekenen!
Een hartelijke groet
Hans Mostert (voorzitter)
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Organisatie
Het verslagjaar 2016 wordt gekenmerkt door een verdere ontwikkeling en verbetering van de organisatie van de
Voedselbank. De discussie, planvorming, voorbereiding en uitvoering van beleid vond zowel op landelijk niveau als
op lokaal niveau plaats. Landelijke ontwikkelingen hadden en hebben invloed op de lokale ontwikkelingen. Ook
Voedselbank Delft heeft dit gemerkt en zal daar in de toekomst in toenemende mate mee worden geconfronteerd.
Met name de toename in de voedselverwerving en de verruiming van de toelatingsnorm voor cliënten zijn de
meest in het oog springende ontwikkelingen. Beide zaken, aangevuld met enkele andere ontwikkelingen,
leiden er toe dat grote delen van de organisatie beïnvloed worden. Te denken valt aan de bestuursorganisatie,
de organisatie van het distributiecentrum, de kwaliteit en kwantiteit van de vrijwilligers, de voedselveiligheid
en de kwaliteitszorg.
Landelijke ontwikkelingen
Een belangrijk gesprekonderwerp in het afgelopen jaar betrof de ontwikkelingen die zich voordeden
op een aantal beleidsterreinen op landelijk niveau. Als eerste moet hierbij genoemd worden dat
door de inspanningen van het landelijk bestuur van de Voedselbank Nederland momenteel met
nagenoeg alle grote supermarktketens en andere grote voedselproducenten en leveranciers van
voedselproducten afspraken zijn gemaakt over structurele leveringen aan de Voedselbanken. De
grote stroom producten die dit oplevert en naar verwachting in de toekomst nog zal gaan opleveren,
noodzaakte het landelijk bestuur na te denken over de huidige logistieke structuur. Niet alleen
werd hier het vervoer mee bedoeld, maar ook de distributieketen en de mogelijkheden van koel- en
vriesopslag werden onder de loep genomen. Een aantal uitgebreide onderzoeken werden in gang
gezet om de effecten van deze verwachtte groei nader te bekijken. Een plan van aanpak werd
opgesteld en aangenomen en diverse scenario’s hoe met deze nieuwe situatie om te gaan werden
bedacht. Definitieve beslissingen hierover zijn nog niet genomen, ook al omdat gaande weg het jaar
bleek dat de verwachtte groei nog niet gerealiseerd zou worden.
Meer voedsel betekent meer transport, meer opslag en distributie, maar ook meer cliënten die
kunnen profiteren van het grotere aanbod, immers honger is honger. Op al deze onderdelen is als
gevolg van het landelijke plan van aanpak een discussie gevoerd. In veel gevallen loopt de discussie
nog, in andere gevallen zijn er besluiten genomen. Een van deze besluiten was de verruiming van de
toelatingsnorm van cliënten. Het basisbedrag per huishouden werd opgetrokken naar €120 plus een
bedrag per persoon van €80.
Een ander belangrijk discussiepunt dat naar aanleiding van de landelijk ontwikkelingen naar
voren kwam, was de positie van de regionale distributiecentra (RDC). De positie en met name ook
de financiering van de Regionale Distributiecentra was al langer onderwerp van discussie, maar
kwam nu in een stroomversnelling. Hoewel op dit punt nog geen concrete besluiten zijn genomen,
zal dit naar verwachting in de toekomst noodzakelijk blijken. Met name de verwevenheid van de
Regionale Distributiecentra met de lokale Voedselbank is een voortdurend punt van aandacht.
Aan de discussie betreffende de genoemde punten heeft de Voedselbank Delft volop meegedaan.
Zowel in de Algemene Ledenvergadering als in het Regionale Overleg Platvorm Haaglanden zijn
vertegenwoordigers van het bestuur aanwezig geweest en hebben daar hun inbreng gehad.
Binnen Voedselbank Delft is vooral de discussie gevoerd welke gevolgen de landelijke en regionale
ontwikkelingen zouden kunnen hebben bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid (koel- en
vriescapaciteit), het transport, het eventueel overstappen op meerdere uitdeeldagen en de verruiming
van de toelatingsnorm op het aantal cliënten. Ook op lokaalniveau zijn hierover nog geen definitieve
beslissingen genomen. De verwachting is echter dat dit op korte termijn wel zal gaan gebeuren.
Regionaal Overleg Platformhaaglanden
In het afgelopen jaar werd een aantal malen op regionaalniveau vergaderd. De gespreksonderwerpen
concentreerden zich vooral op de landelijk ontwikkelingen en welke invloed deze zouden kunnen
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hebben op de Regionale Distributie Centra en de lokale Voedselbanken. Het landelijk bestuur was
de initiator van enkele van deze Regionale Overleg Platvorm vergaderingen, waarbij ook landelijke
bestuurders waren betrokken, om de stemming te peilen en de meningen te horen en te verzamelen.
Zoals al eerder werd vermeld kwamen op deze vergaderingen onderwerpen ter sprake als de
verwevenheid regionaal – lokaal, financieringsstructuur, logistiek en distributie. Het verloop van de
verdere discussie op landelijk niveau zal worden gevolgd en beoordeeld op regionale impact.
In het voorjaar van 2016 werd op regionaal niveau verder gesproken over de nadere invulling en
uitwerking van de in eind 2015 opgezette werkgroepstructuur. Gaandeweg 2016 werd duidelijk dat
deze werkgroepstructuur en de diverse plannen van aanpak (nog) niet het gewenste resultaat hebben
opgebracht. Voor een belangrijk deel is dit te wijten aan het eerder genoemde ontwikkelingsproces op
landelijk niveau. Vooralsnog lijkt het niet zinvol hier nog veel tijd en energie in te steken.
Voor wat de voedselleveranties betreft die wekelijk van het RDC ontvangen worden, kan gemeld
worden dat deze van voldoende kwantitatief en kwalitatief niveau zijn.
Raad van Advies
Het besluit genomen in 2015 om een Raad van Advies in te stellen teneinde de bestuurlijke kracht
te vergroten en tegelijkertijd meer kritisch vermogen te organiseren, is in 2016 geëffectueerd. In
de loop van het jaar werden vijf kandidaten bereid gevonden om zitting te nemen in de Raad van
Advies. De samenstelling van de Raad vormt een goede afspiegeling van de maatschappij en er is
inmiddels een eerste vergadering geweest in oktober, waar de leden met elkaar en met de
Voedselbank hebben kennisgemaakt.
Bestuur
Gedurende het verslagjaar heeft zich een aantal bestuursmutaties voorgedaan. Een bestuurslid gaf
te kennen vanwege tijdgebrek zich uit het bestuur te willen terugtrekken. De vacante bestuurszetel is
inmiddels weer opgevuld. Daarnaast gaf de vaste notuliste aan na vijf trouwe dienstjaren te willen
stoppen in verband met het aanvaarden van een andere functie. Het bestuur heeft daarop het
besluit genomen om deze vacature iets breder in te vullen in de vorm van een bestuurssecretaris.
De inhoudelijke en personele invulling is inmiddels afgerond.
Gedurende 2016 is door het bestuur steeds meer inhoud gegeven aan het periodiek verzorgen van
management rapportages. Deze rapportages zijn inmiddels gestandaardiseerd en worden door de
verschillende portefeuillehouders verzorgd volgens het volgende schema:

Rapportage			Portefeuillehouder
Frequentie
		
Financiën			Penningmeester		 Iedere bestuursvergadering
Feiten en cijfers voedsel		
Voorzitter		
kwartaal
Feiten en cijfers cliënten		
Voorzitter		
kwartaal
Rapportage vrijwilligers		
Verantwoordelijk bestuurslid kwartaal
Rapportage voedselveiligheid
Secretaris		
kwartaal
Leveringen DKW van DC		
Secretaris		
kwartaal
Rapport Houwersgroep		
Secretaris		
jaarlijks
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Verzekeringen
Aangezet door een aantal gebeurtenissen heeft het bestuur besloten om het gehele verzekeringspakket
nog eens tegen het licht te houden. Na het doornemen van het gehele pakket is besloten de verzekering
onder te brengen bij een nieuwe verzekeraar.
Groene status
Op 14 april vond de jaarlijkse inspectie plaats door de Houwers Groep met betrekking tot de
voedselveiligheid. De Voedselbank heeft daarbij de al eerder verkregen groene status behouden met
een score van 90 (van de 100). Slechts twee kleine verbeterpunten zijn opgenomen in het verbeterplan.
PR en Communicatiecommissie
Het afgelopen jaar is een drietal keer vergaderd met de PR en Communicatiecommissie. Er werd
onder andere gesproken over het jaarverslag, de nieuwsbrief, andere manieren van communiceren, de
organisatie van acties en de communicatie naar cliënten. Daarnaast werden mogelijkheden besproken
voor het houden van evenementen zoals bijvoorbeeld een open dag. De bijeenkomsten waren zonder
uitzondering inspirerend en zullen zeker gaan leiden tot nieuwe activiteiten.
Pilot HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
In het kader van het verder professionaliseren van de voedselveiligheid werd door het landelijk bestuur
een Pilot HACCP opgestart. Het doel van dit project was om door middel van een aangepaste digitale
versie van het bureau HACCP, dat zich bezig houdt met normen en controles in de Horeca en voedselsector, gebruik te maken van de registratieformulieren en deze toegankelijk en beschikbaar te stellen
aan de Voedselbanken. Voedselbank Delft werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze pilot. Na
een instructie en twee webinars moet echter geconstateerd worden dat de pilot nog niet het gewenste
resultaat heeft opgebracht. Het wachten is op een vervolg.
Procuratie
Gedurende het jaar en komend vanuit al eerdere vragen uit de organisatie naar het bestedingsbedrag
voor aanschaffingen waar bepaalde functionarissen over mogen beslissen, heeft het bestuur besloten
een procuratieregeling op te stellen. Deze is inmiddels gereed en vastgesteld.
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Sociaal financieel adviseurs
Cliënten kunnen op twee manieren bij de Voedselbank komen. Of een instantie meldt de cliënt bij ons
aan. Of cliënten komen zelf langs bij een uitgiftepunt. Instanties die mensen doorsturen naar ons zijn
bijvoorbeeld; budgetbeheerders zoals Stichting Budgethulp en SSBB (stichting Sociaal Bugetbeheer).
We krijgen ook regelmatig cliënten via Vluchtelingenbegeleiding Delft, de Financiële Winkel van de
gemeente Delft, het maatschappelijk werk of via het Interkerkelijk Sociaal Fonds.
Ieder die zich meldt als cliënt bij de Voedselbank krijgt eerst met een sociaal financieel adviseur een
intakegesprek. Wanneer het recht op een voedselpakket is vastgesteld, krijgen cliënten standaard drie
maanden een pakket. De sociaal financieel adviseurs hanteren daarbij normen die zijn vastgesteld door
de Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. Vanwege kostenstijgingen in het algemeen en de
beschikbaarheid van meer voedsel, wordt de norm ook per 1 januari 2017 weer verhoogd.
Samenwerking
De sociaal financieel adviseurs adviseren en helpen de cliënten bij het oplossen van hun financiële
problemen. Door de sociale kaart van Delft hebben de sociaal financieel adviseurs een goed overzicht van de diverse organisaties, die de cliënten van dienst kunnen zijn. Soms moeten de cliënten
doorverwezen worden naar verder juridische hulp.Daarnaast wordt samengewerkt met budgethouders
die de financiën van de cliënten beheren.
Pakketverstrekking
Wekelijks worden op donderdagmiddag de voedselpakketten uitgedeeld op de zeven uitgiftepunten
Delft, in Nootdorp en Pijnacker. Verreweg de meeste cliënten komen de pakketten zelf ophalen.
Op elk uitgiftepunt zijn één of meerdere sociaal financieel adviseur(s) aanwezig. Het streven is om de
cliënten driemaandelijks te spreken over hun financiële situatie. Dan wordt nagegaan of er verbeteringen te verwachten zijn of dat de situatie van de cliënten al verbeterd is. Vaak nemen de adviseurs ook
contact op met de instanties, die de cliënten helpen. Als de cliënten boven de landelijke norm komen,
wordt in overleg met de cliënt en met de helpende instantie door de sociaal financieel adviseur afgesproken wanneer de cliënt de Voedselbank verlaat. (zie ook het hoofdstuk Feiten en Cijfers)
Een belangrijke ontwikkeling voor de pakketverstrekking en daarmee tevens belangrijk voor het werk van de
sociaal financieel adviseurs is het landelijke besluit om de norm om voor een pakket in aanmerking te komen
te verruimen. Hieronder wordt aangegeven wat per 1 januari 2017 de nieuwe normen worden.
Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).
Bedrag per persoon per maand: € 80,-.

kinderen			alleenstaande 			echtpaar
			
(bedrag in € per maand)		
(bedrag in € per maand)
0			
200
280
1			
280
360
2			
360
440
3			
440
520
4			
520
600
5			
600
680
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Kwaliteitszorg
De zorg voor de kwaliteit van alle aspecten van de Voedselbank heeft voortdurend de grootste
aandacht. Primair richt deze aandacht zich op de kernactiviteit van de Voedselbank, namelijk het
inzamelen en verstrekken van voedsel ter voorkoming van voedselverspilling en het bestrijden van
de armoede. Daarnaast wil de Voedselbank ook op andere aspecten van de organisatie een zo
hoog mogelijke kwaliteit realiseren.Al eerder werd vermeld dat opnieuw de groene status is
verkregen bij de jaarlijkse inspectie door de Houwers Groep. Bij het houden van deze status is het
van belang dat de verbeterpunten worden verwerkt in een verbeterplan, maar de Voedselbank is
ook zelf constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit. De in 2014 ingezette eigen auditsystematiek moet hierbij de input leveren voor constante aandacht en verbetering van de organisatie.
Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit zijn in 2016 de volgende maatregelen genomen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Professionalisering en digitalisering van het schoonmaak schema. Er wordt nu gewerkt met
taakpakketten. De supervisie is in handen van een ervaren en professionele schoonmaker en
hij brengt maandelijks rapport uit aan het bestuur.
Voor de tweede koelcel is een temperatuurlogger aangeschaft.
Ten behoeve van de koelketenbewaking is de procedure “Om- en inpakprocedure koel- en
vriesproducten Voedselbank Delft” vastgesteld en ingevoerd.
Ten behoeve van de koelketenbewaking zijn nieuwe temperatuurmeters aangeschaft omdat de
insteekthermometers niet helemaal voldeden.
In het kader van de ARBO zijn er werkpakken en handschoenen aangeschaft voor het werk in
de vriescel.
Er worden met enige regelmaat partijen, meestal verse producten afgekeurd en vernietigd. Dit
wordt bijgehouden op een apart overzicht.
Over het gehele jaar is er geen ongedierte gesignaleerd. Controles worden op een aparte lijst
bijgehouden.
Op basis van de inspectie uitgevoerd door de Houwers Groep is een nieuw industrieel schoon
maakmiddel aangeschaft om ook aan deze norm te voldoen (Divosan Etha-plus)
Er is overgegaan op een nieuwe ontvangst registratie van de producten van het RDC. Hierbij
wordt een kleurencode gehanteerd voor de droge kruidenierswaren (DKW) producten.
Door de grotere hoeveelheid producten die ontvangen worden, wordt er bij ontvangst van de
goederen, zowel voor wat betreft de inzamelingen als de ontvangsten van het DC en andere grote
leveranciers, specifiek gelet op de THT/TGT (ten minste houdbaar tot/ te gebruiken tot) datums. De
voorraad is nu zo opgeslagen in het magazijn dat duidelijk is wat de THT/TGT van de voorraad is,
zodat hier bij het samenstellen van de wekelijkse pakketten rekening mee gehouden kan worden.

Kwaliteit voedselpakket
Wekelijks wordt bijgehouden wat de samenstelling is van de verstrekte voedselpakketten. Daarbij wordt
vooral gelet of er een evenwichtige verdeling van de producten is, waarbij de “schijf van vijf” als referentie
gebruikt wordt. De Voedselbank is van mening dat, door zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde norm,
er een zo gezond mogelijk voedselpakket aan de cliënten verstrekt kan worden. Door de samenstelling
frequent bij te houden wordt zichtbaar waar zich leemtes in de samenstelling van het pakket voordoen. In
het verleden was het vaak zo dat er zich vooral leemtes voor deden in het voedselpakket te weten: oliën en
vetten en vlees en vleesproducten. Het afgelopen jaar is in deze toestand verbetering opgetreden. Hoewel
we nog in beide gevallen niet aan de norm voldaan wordt, is het niet nodig geweest extra aanschaffingen
te doen. Voor wat het vlees en vleesproducten betreft, komt de leverantie vanuit de supermarkten langzaam
opgang. Met behulp van de landelijk ontworpen stickers is het nu mogelijk vlees en vleesproducten in te
vriezen. Daarmee is de houdbaarheid gegarandeerd. Het logistieke proces moet echter nog geoptimaliseerd
worden, evenals de invriescapaciteit op het distributiecentrum. De capaciteit wordt daar momenteel
maximaal benut.
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Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze Voedselbank. Zij zorgen ervoor dat de organisatie van
de Voedselbank kan draaien.
Aantal vrijwilligers
Bij de Voedselbank zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Er zijn geen betaalde krachten.
Bij de Voedselbank Delft werkten eind 2016, 88 vrijwilligers, daarvan zijn er 52 in Delft, 17 in
Nootdorp en 19 in Pijnacker werkzaam. Van deze vrijwilligers waren 41 man en 47 vrouw.
56 % van de vrijwilligers was ouder dan 65 jaar en de resterende 44% is dus jonger dan 65
jaar. Daarvan zijn er slechts 2 jonger dan 40 jaar. De 4 bestuursleden, die ook vrijwilliger zijn,
zijn in de genoemde cijfers niet meegenomen. In totaliteit besteden deze vrijwilligers tezamen
naar schatting ruim 500 uren per week aan het werken voor de Voedselbank. Dat is op jaarbasis
26.000 uren. De bestuursleden zijn in genoemde cijfers niet meegenomen.
Grafiek 1: Aantal vrijwilligers per december 2016

Vertrek en aanstelling van vrijwilligers
Ook bij de Voedselbank komen en gaan vrijwilligers. Het geeft een goed gevoel dat vele vertrekkende vrijwilligers
weer werk hebben gevonden.In totaal zijn er 18 nieuwe vrijwilligers in 2016 gestart. 14 in Delft, 2 in Nootdorp en
2 in Pijnacker. Er zijn ook vrijwilligers vertrokken, in totaal 24. 23 in Delft, 1 in Nootdorp en 0 in Pijnacker. Het was
in 2016 moeilijker om vrijwilligers te vinden. Eind 2016 stonden er 4 vacatures open in Delft.Een aantal van de
vertrekkende vrijwilligers heeft weer een baan gevonden. Anderen hadden een leeftijd bereikt waarbij het
vrijwilligerswerk te zwaar werd.
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“Zoals het nu is, valt er mee te leven”
Hassan (45) maakte met zijn vrouw en drie kinderen (13, 14 en 22) vijf maanden gebruik van de Voedselbank.
Inmiddels heeft hij de hulp opgezegd. “Er zijn anderen die het harder nodig hebben dan ik.”
“Ik had een eigen zaak en ben op een heel ongelukkige manier failliet gegaan. Het liep een paar jaar slecht, en toen kreeg ik schulden
bij de bank en achterstallige betalingen bij de Belastingdienst. Er kwamen advocaatkosten bij en zo kwam van het een het ander.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik mij persoonlijk failliet heb moeten laten verklaren.
Loonbeslag
Op een gegeven moment heb ik aangeklopt bij de Financiële Winkel en kreeg ik een budgetbeheerder toegewezen. Ik was weer gaan
werken in loondienst en op mijn loon werd beslag gelegd. Dat heeft bijna twee jaar geduurd. Met ons gezin van vijf bleef er nog 60
euro leefgeld per week over om van te leven. En daar moesten ook nog de reiskosten naar mijn werk van af, dus daar bleef weinig van
over. Toen zijn we aangemeld bij de Voedselbank.
Afgelopen november heb ik gehoord dat ik ben ik toegelaten tot de Wsnp (schuldsanering red.). De bestedingslimiet is daardoor wat
hoger geworden. Hoewel ik nog steeds in aanmerking kom voor de Voedselbank, heb ik de hulp uit eigen beweging opgezegd. Ik heb
het niet per se meer nodig en dan kunnen andere mensen er beter gebruik van maken.
Variatie
Persoonlijk heb ik het niet als onprettig ervaren om bij de Voedselbank te lopen. De sfeer is er goed, de mensen zijn aardig. Maar mijn
dochter vond het wel vervelend, zij wilde nooit mee. Het meest prettige vind ik dat we weer genoeg financiële middelen hebben om
boodschappen te doen. En natuurlijk dat je zelf kunt kiezen wat je koopt. Het pakket van de Voedselbank is bijna elke week hetzelfde:
aardappels, ui, groene paprika… In vijf maanden tijd zat er één keer een halve kilo gehakt bij en kipfilet. Ook zat er weinig zuivel in.
Veel producten zijn over datum, ze zijn nog prima te consumeren maar vers is anders. Wat dat betreft zou het mooi zijn als het pakket
wordt aangevuld met producten om meer variatie aan te brengen.
Familie
Wij hebben het voordeel dat we veel hulp kregen en krijgen van familie, vooral van mijn schoonouders. Wij zijn moslims en de familie is
gewend elkaar te helpen. Dat geluk heeft niet iedereen. Ik heb genoeg mensen gezien die echt afhankelijk zijn van het pakket van de
Voedselbank, en dat jarenlang. Mijn schoonouders hebben onze drie kinderen heel goed opgevangen. Zeker de jongste twee hebben
er eigenlijk weinig van gemerkt denk ik dat we in zo’n benarde situatie zaten.
Ook op mijn werk weten mijn collega’s en mijn baas van mijn financiële situatie. Dat vind ik niet erg. Er zijn een paar dingen misgegaan,
maar ik heb niemand wat misdaan, ik heb heel veel pech gehad. Dus ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Het is gewoon misgelopen met mijn zaak, maar het had ook goed kunnen gaan.
Hulp
Om door de Financiële Winkel geholpen te worden, moest ik een training doen over omgaan met financiën. Dat is best goed, en ik heb
er mensen leren kennen in een soortgelijke situatie, maar verder heb ik er niet zoveel aan gehad. Met geld omgaan was het probleem
niet: mijn schulden werden niet veroorzaak door kooplust of een verslaving of werkloosheid. Ik werk al veertig jaar, al sinds mijn veertiende. We mogen nu ook onze financiën zelf doen en het vrijgelaten bedrag zelf besteden.
Advies
Mijn advies voor mensen in een vergelijkbare situatie? "Blijf positief". Probeer allereerst om het niet zo ver te laten komen dat je er niet
meer uit komt. Ik heb jarenlang geprobeerd om zelf de problemen op te lossen. Dan trof ik een betaalregeling met een schuldeiser,
maar bleven er nog 4 of 5 deurwaarders over die ik niet tevreden kon stellen. Dus dat was geen oplossing. Godzijdank wonen we in
een land waar je alle hulp kan krijgen. Maak daar gebruik van en roep op tijd hulp in. Zet schaamte en gêne opzij.
Dat ik ben toegelaten tot de schuldsanering geeft veel rust. Het klinkt misschien gek, maar zoals het nu is, valt er mee te leven. De
situatie nu is veel beter dan de jaren hiervoor. Er staan geen schuldeisers meer op de stoep, je weet waar je aan toe bent. En na drie
jaar kan ik met een schone lei beginnen.”
Hassan wil graag anoniem blijven. Daarom is zijn naam gefingeerd.
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Bijzondere projecten
Het jaar 2016 werd niet alleen maar gekenmerkt door de vaste gebeurtenissen (Moederdag, de vakantietas, de
vakantiebank en het sinterklaasfeest) maar ook door een stroom van bijzondere activiteiten die wij samen met de
initiatiefnemers hebben uitgevoerd.
Zo werden wij verrast door de volgende activiteiten:
•
‘De Burgemeesters’ genereerden aandacht en geld voor onze Voedselbank via het zomerse foodfestival.
•
De Albert Hein vestigingen in Delft, Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Schipluiden zorgden voor
een overvloed aan ‘moestuintjes’ en Dino-plaatjes.
•
Tijdens de Open Dag van het Christelijk Lyceum Delft mochten wij weer rekenen op veel belangstelling.
•
De vrijwilligersorganisatie Tasttoe liet iedere maand een of meerdere cliënten gratis mee-eten op hun
locatie Het Boek in Tanthof. Ook Grieks restaurant Olympia verwende iedere maand Voedselbank cliënten.
•
Bedrijven en particulieren hebben ons overstelpt met (nieuwe) boeken en speelgoed waarmee wij
zowel Sinterklaas als ons wekelijkse boekenkist project doorgang hebben kunnen laten vinden.
Tevens konden wij daardoor de Kerst(kinder-)bingo voorzien van mooie cadeaus.
•
Podotherapeute Marieke Groeneveld heeft vele voeten verwend en Van Dalen Voet-&Schoencen
trum heeft middels de Wandel Experience een mooi bedrag voor ons bij elkaar gelopen.
•
LU-ST (winkel voor unieke cadeaus en koffie/lunch) heeft een Taste-the-Waste diner in oktober georganiseerd waarmee aandacht voor voedsel en (inkomsten voor) de Voedselbank werd verkregen.
•
Een particulier uit Nootdorp is met een cliënte en haar gezin naar een de door Ikea georganiseerde
avond in Blijdorp gegaan. Ook heeft de Stichting Mijn Held weer een aantal kinderen (en indirect
ook hun ouders) verrast met een ontmoeting met zijn of haar (vaak bekende Nederlander of bedrijf)
held of werd zijn of haar slaap kamer geheel gerestyled.
Naast deze bijzondere activiteiten, vonden ook een aantal terugkerende activiteiten plaats:
•
Alle vrouwen/moeders (die toch vaak de drijvende kracht zijn in de gezinnen) hebben met Moederdag allen weer een presentje ontvangen.
•
De vakantietassen (voor bijna 300 kinderen tot 12 jaar) werden dit jaar gevuld dank zij gulle gaven van
o.a. boekhandel Huyser, boekhandel Kempers, DOK bibliotheek Delft en het Goeden Doelen Winkeltje.
•
Sinterklaas is dit jaar op 2 manieren bij de kinderen onder de aandacht gebracht: een filmfeestmiddagje
voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar (georganiseerd met en bij Filmhuis Lumen, Stichting Mijn Held,
Couvert Extra en de VB) en zeer goed gevulde jute zakken voor ieder gezin met kinderen tot 12 jaar.
•
Met de babypakketten van de Stichting Babyspullen uit Alkmaar hebben we een aantal gezinnen blij
gemaakt.
•
Het hele jaar door zetten vrijwilligers zich in voor het inzamelen van DE-punten waardoor de Voedsel
bank Delft ieder jaar weer voor de cliënten en eigen gebruik koffie weet te genereren bij Douwe Egberts.
Tot slot heeft er nog een mooie extra activiteit plaatsgevonden. In de zomer heeft het bestuur alle vrijwilligers
bedankt voor hun inzet met een heerlijke BBQ op onze eigen locatie aan de Schieweg 87k in Delft. Verder konden
zo’n 30 vrijwilligers genieten van een geheel verzorgde tapasavond die hen werd aangeboden door Restaurant
De Waag uit Delft.
Als afsluiter heeft Studio Zomereik een geheel eigen bedankkaart voor de Voedselbank Delft ontworpen waarmee
wij zo veel mogelijk particulieren en bedrijven willen bedanken voor hun giften met betrekking tot voedsel en
financiële middelen.
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“Er is er maar één die de situatie kan veranderen en dat ben je zelf”
"Ruim vier jaar was Wilma (51) klant van de Voedselbank, samen met haar zoon (14). Hoe was dat en hoe
gaat het nu? “
Ik had een eigen zaak en ben op een heel ongelukkige manier failliet gegaan. Het liep een paar jaar slecht, en toen kreeg ik schulden
bij de bank en achterstallige betalingen bij de Belastingdienst. Er kwamen advocaatkosten bij en zo kwam van het een het ander.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik mij persoonlijk failliet heb moeten laten verklaren.
“Mijn budgetbegeleider stuurde me op een gegeven moment naar de Voedselbank. De eerste keer dat ik mijn pakket haalde zal ik nooit
vergeten. Maar ik heb het nooit erg gevonden.Ik had zelf niet bedacht dat ik de Voedselbank nodig had, maar met de tijd raakte ik er meer op
aangewezen. Elke drie maanden moest ik mijn papieren overleggen bij de financieel adviseur. Aanvankelijk zat ik op 20 euro weekgeld, dat
ging op een gegeven moment naar 40 en vorig jaar werd het 80 euro. Daardoor kom ik nu niet meer in aanmerking voor een pakket".
Ruilen
Het is heerlijk om weer zelf te kunnen kopen wat je wilt. We eten nu duurder, maar ook gezonder. Ik heb dat echt gemist. Het eten van de
Voedselbank is niet altijd wat je nodig hebt. Nu ik niet meer bij de Voedselbank loopt, zijn de kastjes opgeruimder dan ooit. Gewoon omdat ik
alleen koop wat ik lust en nodig heb. Gelukkig kan ik toveren met eten, dus ik maakte er altijd wel wat van, al waren het zes bakken kwark. En
ik had zo mijn adresjes om eten te ruilen met anderen. Minima helpen elkaar. Maar het sleurt je ook mee de armoede in. Ik had een rijk sociaal
leven. Tegen vrienden en kennissen ben ik er altijd open over geweest dat het financieel niet goed ging, zodat mensen wisten dat ik ze graag
wilde zien, maar geen geld had voor cadeautjes en eten. Dan kunnen mensen je ook helpen. Op de markt bijvoorbeeld vroeg ik altijd naar
appels met plekjes. Toen vroeg de marktman waarom dat was, en dat heb ik hem verteld. Daarna gaf hij me een mooie appel. Dat gebeurt
niet als je zegt dat je appelmoes gaat maken. Het wordt pas gênant als anderen in gezelschap iets zeggen waardoor mensen ontdekken dat
je bij de Voedselbank loopt. Ook tegen mijn zoon ben ik altijd eerlijk geweest over onze situatie. Hij ging als ik hem op donderdag uit school
haalde altijd mee naar ‘de club’. Zo noemden we Voedselbank als er anderen bij waren. Ze waren er gek op hem. Ze zagen hem groeien en
stopten ons nog wel eens wat extra’s toe.
Slager
Als klant van de Voedselbank ben je afhankelijk van wat je krijgt, daar moet je het mee doen. Maar er zou meer gekeken kunnen
worden naar waar het meest behoefte aan is. Dat is vooral aan vers voedsel, in plaats van koek en snoep. Ik heb één keer een stuk ingevroren kaas gehad, dat was fantastisch want kaas is duur. Ik heb het als goud behandeld. Ook zou de hoeveelheid meer aangepast
kunnen worden aan de gezinssamenstelling. Een puber heeft meer eten nodig dan een basisschoolkind. De beste actie die ik ooit heb
meegemaakt, was een bon van de slager. Als je voor 10 euro aankopen deed, kreeg je voor 20 euro vlees. Dan heb je zelf keus, dat
is geweldig. Ook producten voor persoonlijke verzorging zoals waspoeder, tandpasta en shampoo, zijn heel welkom. Want de kosten
daarvan lopen gauw op. Eten hoeft niet veel te kosten: een pak diepvriesspinazie kost 51 cent.
Ritueel
Ik had altijd een vast ritueel: donderdag naar de Voedselbank, vrijdag naar verschillende supermarkten om boodschappen erbij te
halen. Je bent elke dag bezig te bedenken: heb ik genoeg in huis, hoeveel geld heb ik nog, hoe ga ik doen, red ik het? En dat heb
ik nog steeds, daar kom je niet zomaar van af. Van mijn weekgeld kon en kan ik nog steeds nerveus worden. Je bent constant aan
het rekenen: wat heb ik nodig, wat blijft er dan nog over. Elke week dat ik het weer heb gered, geef ik mezelf een compliment. Dat is
belangrijk voor je zelfwaardering. De eerste anderhalf jaar was ik in shock. Op een gegeven moment berust je in je situatie. Maar dat
is gevaarlijk! Er is er maar één die je situatie kan veranderen en dat ben je zelf. Wat dat betreft ben ik ook huiverig voor hulpverlening.
Hulp is mooi, maar dingen moeten niet voor je gedaan worden, want dan leer je het nog niet. Je moet een knop omzetten en in actie
komen. Om weg te komen van de Voedselbank én om weg te blijven.
Ik heb zin om verder te gaan met mijn leven en weer mee te kunnen doen. Ik ben op zoek naar een baan. Niet omdat ik daar financieel beter
van wordt, maar om de sociale contacten. Ik heb nu de helft van mijn schuld afbetaald. Als ik wordt toegelaten tot het WSNP (wettelijke traject
schuldsanering natuurlijke personen red.), duurt het nog drie jaar voor ik schuldenvrij ben. Maar ik ben van plan om bij budgetbeheer te
blijven, uit voorzorg, ook al moet ik daar ruim zes tientjes per maand voor betalen. Ik wil nooit meer in de situatie komen dat ik schulden maak.
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Verwachtingen voor 2017
Het jaar 2016 was vooral een jaar van consolidatie. Wat goed gaat vasthouden en daar waar nodig verbeteringen
aanbrengen. Voor het eerst in het bestaan van de Voedselbank nam het aantal huishoudens dat afhankelijk is van
de Voedselbank af. De vraag is of dat in 2017 zal doorzetten. Wat zal het jaar 2017 ons brengen?
Het gaat economisch beter in ons land, maar gaat onze doelgroep daar ook van profiteren? We zullen het zien.
Maar zeker is dat allerminst.
Verwerving van voedselproducten
Het verkrijgen van goede en bruikbare overschotten uit de voedselbranche lijkt zich verder positief te
ontwikkelen. Op landelijk niveau worden goede afspraken gemaakt met steeds meer voedselproducenten
en grote winkelketens. Ook op lokaal niveau zoeken we steeds naar wegen om aan noodzakelijke voedselproducten te komen die tot op heden minder vaak in de pakketten te vinden waren. Een luxe probleem dat
zich inmiddels sluipenderwijs aandient, is dat we soms zelfs bepaalde voedselproducten overhouden. Om
er toch voor te zorgen dat goed voedsel bij de mensen terecht komt die dat nodig hebben zetten we in op
verdere samenwerking met Voedselbanken in de omgeving die het wat minder hebben. Door overschotten
te ruilen of aan andere wat minder bedeelde Voedselbanken te doneren, zijn we steeds in staat gebleken het
weggooien van goed voedsel te voorkomen. We willen natuurlijk voorkomen dat we zelf goed voedsel weg
moeten doen! Mede dankzij de toename van de leveranties, kon per 1 januari de toelatingsnorm enigszins
worden verruimd, zodat we meer mensen met een kleine beurs kunnen helpen.
Sanenstelling voedselpakket
We slagen er steeds meer in een gevarieerd pakket, gebaseerd op de Schijf van Vijf samen te stellen. Er blijft toch
nog wel wat te wensen over. M.n. vlees(waren), boter en kaas. Met supermarkten worden afspraken gemaakt
vleesproducten voor of op de houdbaarheidsdatum in te vriezen, zodat het nog goed kan worden gebruikt en aan
de eisen de NVWA voldoet.
Logistieke uitdagingen
Doordat we erin slagen steeds meer koel- en vriesproducten te verwerven, zullen we moeten investeren in koel- en
vriescapaciteit. Met de huidige beschikbare capaciteit lopen we tegen de grenzen aan. Ook een koelauto voor het
vervoeren van deze producten staat op ons verlanglijstje.
Samenwerking met andere hulpinstanties
We krijgen nogal eens andere spullen dan voedsel aangeboden voor onze cliënten. Dat is mooi, maar de
focus van de Voedselbank is gericht op het verstrekken van voedsel. Daarnaast willen we weer iets extra’s
kunnen blijven doen voor de betrokken kinderen, zoals tijdens de zomervakantie, met Sinterklaas en voor
de kerstdagen. Voor andere behoeften willen we graag zo goed mogelijk blijven samenwerken met andere
hulporganisaties die om niet materiële voorzieningen ter beschikking stellen zoals de kledingbank “de
Buurvrouw”, Babyspullen.nl, Non-foodbank, Vakantiebank en stichting Hiep Hoera. De goede samenwerking
zal verder waar nodig worden geïntensiveerd en gestroomlijnd.
Begeleiding en toerusting van onze cliënten
Ons streven is dat onze cliënten op zo kort mogelijke termijn weer op eigen benen kunnen staan.
Belangrijk is hen zodanig toe te rusten dat zij gemakkelijker weer zonder hulp van de Voedselbank in het
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Afgelopen periode is in samenwerking met Delft voor Elkaar al
twee keer trainingen aan onze cliënten aangeboden die daarbij direct kunnen helpen. Deze trainingen zullen
komend jaar worden voortgezet.
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Financiën
Financiële verantwoording
Zoals al eerder aangegeven in dit jaarverslag is na vele jaren van groei er, halverwege dit jaar, een lichte
daling ingezet van het aantal verstrekte pakketten. Over het hele jaar zijn er echter evenveel pakketten
verstrekt als vorig jaar. Door de toename van aangeleverde producten is ook extra druk komen te liggen
op de opslag, logistiek en de transportmiddelen. In 2016 heeft dit geleid tot uitgaven die noodzakelijk
waren voor de professionalisering en ontwikkeling van onze organisatie.
Vaste lasten
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat aan vaste lasten zoals huur, energiekosten en exploitatiekosten van
het distributiecentrum in 2016 een bedrag van afgerond € 36.400 is uitgegeven. In 2015 was dit € 39.000.
Aan transportkosten die o.a. bestaan uit brandstof, onderhoud, autoverzekering en motorrijtuigen belasting is in 2016 is een bedrag van € 24.100 uitgegeven, in 2015 € 21.500.
De vaste lasten leggen een groot beslag op de middelen uit de fondsenwerving. Het is daarom voor de
continuïteit van Voedselbank Delft van groot belang om onze organisatie blijvend onder de aandacht te
brengen van onze bestaande en mogelijk toekomstige donateurs en subsidiegevers.

Giften
Het totaal aan baten uit fondsenwerving nam ten opzichte van 2015 toe met € 3.600: van € 74.400 in
2015 naar € 78.000 in 2016.
In 2016 hebben de kerkelijke instellingen de giften en donaties verhoogd van € 13.300 in 2015 tot
€ 15.800 in 2016. De giften en donaties van overige instellingen en bedrijven daalden van € 15.500 in
2015 tot € 11.400 in 2016.
De giften van particulieren namen ten opzichte van 2015 toe van € 31.000 in 2015 tot € 32.100 in 2016.
De ontvangsten uit giften voor iets extra’s voor onze cliënten rond de feestdagen nam toe van
€ 1.300 in 2015 tot € 3.400 in 2016.
Voor de periodieke conservenblikkenactie van uit de kerken is € 2.900 gedoneerd (in 2015: € 2.500).
Van de Gemeente Delft heeft de Voedselbank Delft in 2016 de jaarlijkse waarderingssubsidie van
€ 5.000 ontvangen. Van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Voedselbank Delft in 2016 een subsidie van € 2.500 toegekend gekregen.
Van de Vereniging Voedselbanken Nederland, de landelijke organisatie waarbij ook onze Voedselbank
is aangesloten, ontvingen wij een bedrag van € 4.900 als bijdrage in de kosten. De bijdrage in 2015
bedroeg € 3.000. De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal aangesloten voedselbanken en het
beschikbare budget.

Bestedingen
De algemene bestedingen van Voedselbank Delft daalden met € 10.100 te weten van € 76.100 in 2015
tot € 63.100 in 2016. De belangrijkste oorzaak van de daling betreft de daling van de exploitatie kosten en de inrichtingskosten van het Distributiecentrum.De exploitatiekosten van het Distributiecentrum
daalden met € 4.000: van € 12.700 in 2015 naar € 8.700 in 2016. De terugvordering van de Reinigingsrechten 2015 en de kwijtschelding van deze rechten in 2016 is één van de oorzaken. De uitgaven voor
de inrichting namen met € 6.800 af. Voor de inrichting en het transport zijn in 2016 de volgende
aanschaffingen gedaan: Notebooks en tassen, tractiebatterijlader, klapkratten en een Nissan bestelbus.
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De kosten voor verstrekkingen op uitdeelmiddagen daalden van € 3.100 in 2015 naar € 1.900 in 2016. De
kosten van de aan cliënten verstrekte consumpties zijn lager vanwege minder cliënten op de uitdeelpunten.
Kosten bij feestdagen
De kosten bij feestdagen stegen van € 9.700 in 2015 naar € 12.300 in 2016. De stijging is te verklaren
uit het feit dat het budget voor aanvullingen van de voedselpakketten niet is besteed, en is ingezet voor
de verstrekking bij feestdagen. Ook werd meer ontvangen uit specifieke acties en giften waardoor meer
middelen beschikbaar kwamen.
Financiële uitkomst activiteiten Voedselbank 2016
Het totaal van de bestedingen voor onze doelstelling bedroeg in 2016 € 76.300 ( in 2015: € 87.900). Uit
fondsenwerving kwam in totaal beschikbaar € 77.100 ( in 2015: € 74.000). Per saldo resulteerde dit in een
voordelig resultaat van € 800 ( in 2015: een negatief resultaat van € 13.900). Het voordelige saldo, rekening
houdend met de ontvangen rente ad € 300 (in 2015: € 700) is toegevoegd aan het Saldo ter vrije beschikking. Na verrekening van het positieve saldo 2016, bedraagt het ‘Saldo ter vrije beschikking’ per 31 december
2016 € 122.671.
Omdat wij afhankelijk zijn en blijven van subsidies, giften en donaties die over de jaren heen sterk kunnen fluctueren, is de vorming van een stevige financiële buffer van groot belang voor het voortbestaan van de Voedselbank Delft. Een deel van de beschikbare middelen moet daarom gereserveerd blijven om mogelijke tekorten
in de toekomst op te vangen en aangegane verplichtingen te kunnen nakomen waarvan de verplichtingen uit
de huurcontracten de belangrijkste zijn. Wij danken onze donateurs en subsidiegevers zeer hartelijk voor de
ontvangen gelden. Wij hopen dat wij ook in komende jaren op uw hulp en steun kunnen rekenen.

De Voedelbank en daarna?
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1. Balans

Saldi kas en banken
Materiele vaste
ac�va
Vorderingen

Balans per 31 december

2016
€

2015
€

114.653

108.660 Saldo ter vrije beschikking
op 31 december

12.132
4.525

2015
€

122.671

121.551

0

7.000

3.250
3.250

5.750
12.750

1.469
3.920
131.310

16.412
150.713

37.348
4.705 Voorzieningen
Voorziening inrich�ng en exploita�e
Distribu�ecentrum
Voorziening Transport

131.310

2016
€

150.713

Vooruit ontvangen baten
Nog te betalen kosten

2. Toelichting Balans
Grondslagen voor de waardering
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijving. Boekwinsten op verkochten transportmiddelen worden
als eerste afschrijving in mindering geboekt op de aanschafwaarde van nieuw of tweedehands aangeschafte transportmiddelen.
Grondslagen resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Giften waarvan wordt aangegeven waaraan zij besteed moeten
worden, worden aan het aangegeven doel besteed. Mocht in het jaar van ontvangst niet het gehele bedrag besteed zijn, dan wordt het niet uitgegeven bedrag gereserveerd voor besteding in het volgende jaar.

Materiële vaste activa		
					 Euro
Boekwaarde per 1 januari 2016						37.348
Investeringen in het jaar
Ford Nissan (2e hands)					
8.309
Afboeking boekwinsten op verkochte transportmiddelen 		
-29.958			
								
15.699
Afschrijvingen in het jaar
					
-3.567
Boekwaarde per 31 december 2016						12.132
Eind 2015 is een Ford Transit aangekocht en tegen aanschafwaarde in de balans per 31 december 2015 opgenomen. Deze vrachtwagen
is de vervanger van een in 2016 verkochte Renault en een Fiat bestelwagen. De op deze verkopen behaalde boekwinsten zijn in mindering
gebracht op de aankoopprijs van de Ford Transit en de in 2016 aangeschafte Ford Nissan.
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Vorderingen
							2016		2015
									Euro		Euro
Nog te ontvangen									
180
Betaalde waarborgsommen							4.525		4.525
Saldo te vorderen per 31 december						4.525		4.705
Saldi Kas en banken
De saldi in kas en op banken staan ter vrije beschikking.		
Saldo ter vrije beschikking
Het verloop van het Saldo ter vrije beschikking is als volgt			
Euro
Stand per 31 december 2015						121.551
Bij: Voordelig saldo 2016					
1.120
Stand per 31 december 2016						122.671

Voorziening inrichting en exploitatie Distributiecentrum
Deze voorziening was bestemd voor de verdere inrichting van het Distributiecentrum. Daar de inrichting van het Distributiecentrum in 2016 is voltooid, is deze voorziening vrijgevallen.							
									 Euro
Stand per 31 december 2015						
7.000
Af: Vrijval in 2016								 7.000
Stand per 31 december 2016						
0				
Voorziening Transport
Deze voorziening is gevormd uit geoormerkte giften. Per jaar valt uit deze voorziening € 2.500 vrij ten gunste van de Transportkosten						
									 Euro
Stand per 31 december 2015						5.750
Af: vrijval in 2016								2.500
Stand per 31 december 2016						3.250

Voorziening Transportkosten
Deze voorziening is gevormd uit geoormerkte giften. Per jaar valt uit deze voorziening € 2.500 vrij ten gunste van de Transportkosten		
									Euro
Stand per 31 december 2014						8.250
Af: Vrijval in 2015								2.500
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3. Staat van Baten en Lasten
BATEN 								2016
				
									
€

2016

2015

2015

€

€

€

Fondsenwerving				
				
algemeen
				
Kerken en met kerken verbonden instellingen				

15.804		

13.264

Overige instellingen en bedrijven					

11.54		

15.454

Particulieren 								

32.091		

30.963

									
specifieke acties en giften
			
Inrichting en gebruiksklaar maken nieuw distributiecentrum			

59.249

59.681

0		

500

Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar					

3.439		

1.289

Conservenactie								

3.439		

2.517

									
subsidies
				
Waarderingssubsidie Gemeente Delft					

6.381		

4.306

5.000		

5.000

Subsidie Gemeente Pijnacker-Nootdorp					

2.500		

2.500

Bijdrage Voedselbanken Nederland					
									
		 		
Totaal ontvangen							
				
kosten fondsenwerving 						

4.875		
3.000
12.375		10.500
78.005
-875		

74.487
-438

				
Totaal beschikbaar uit fondsenwerving

			

77.129

74.049

4. Toelichting Staat van Baten en Lasten
Algemeen
De Staat van baten en lasten is opgesteld in een vorm waarin de verschillende activiteiten van de Stichting zichtbaar worden gemaakt. Onder het hoofd ‘Fondsenwerving’ worden afzonderlijk getoond de ontvangsten met een algemeen karakter en de ontvangsten uit specifieke acties en giften met een bestemming.
Verschillende diaconieën stellen gelden ter beschikking voor de aankoop van voedsel voor het geval de aanvoer onvoldoende is om een volwaardig voedselpakket samen te stellen. De uitgaven hiervoor zijn opgenomen onder het hoofd ‘Uitgaven gefinancierd uit actieopbrengsten en giften’ met een bestemming. De
Bestedingen zijn gesplitst in een rubriek Algemeen en een rubriek Uitgaven die gefinancierd worden uit specifieke giften en bijdragen.
Distributiecentrum
De voorziening inrichting en exploitatie Distributiecentrum ad € 7.000 is in 2016 geheel vrijgevallen en afzonderlijk in de Staat van Baten en Lasten
verantwoord. De afschrijvingslast voor 2016 ad € 3.229 is opgenomen in de post Exploitatiekosten Distributiecentrum.
Transportkosten
De bate die in mindering is gebracht op de Transportkosten betreft de jaarlijkse vrijval uit de Voorziening Transportkosten ad € 2.500
Resultaat
Het voordelig saldo 2016 van de Staat van Baten en Lasten ad € 1.120 is ten gunste van het Saldo ter vrije beschikking gebracht.
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LASTEN
							2016
				
									
€

2016

2015

2015

€

€

€

Bestedingen voor doelstelling
algemeen
Transportkosten					
Af: mutatie Voorziening Transportkosten

		
				

24.173		
-2.500		

21.455
-2.500

								 		21.673

18.955

Huur Distributiecentrum								24.182		23.334
Energie en water Distributiecentrum					

3.514		

4.274

Exploitatie Distributiecentrum							8.728		12.761
Voorziening inrichting en exploitatie Distributiecentrum				

-7.000		

-6.900

Inrichting Distributiecentrum							 3.768		10.558
Verpakkingsmateriaal								 3.438		 2.774
Kantoorkosten								

593		

750

Algemene kosten							

536		

4.800

Verzekeringen								

0		

1.653

Verstrekkingen e.d. op uitdeelmiddagen					

1.913		

3.116

Kosten vrijwilligers								 1.755		 1.705
										
63.100
uitgaven gefinancierd uit actieopbrengsten en giften met een bestemming
		
				
Aankopen vakantietas kinderen							
1.000

76.127
0

Aanvulling voedselpakketten							

0

2.029

Kosten bij feestdagen								
										
										
Totaal besteed voor doelstelling						

12.261

9.704

13.261
76.361

11.800
87.927			

Saldo beschikbaar uit fondsenwerving 		
			
en besteed voor doelstelling				
				
Ontvangen rente							
		
Toegevoegd aan saldo 				
ter vrije beschikking							

786
352
1.120

-13.878
672		
-13.206
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5. Onze cliënten en voedselpakketten in cijfers
Figuur1 – Aantal huishoudens

Bijlagen

Figuur 2 – Samenstelling huishoudens

Totaal 481 huishoudens per 31- 12-2014
In 54% v an de gevallen zijn er kinde ren bij betr okken

Het aantal huishoudens dat per eind december was ingeschreven bij de Voedselbank bedroeg in 2016 nog 441. Dat is 9% minder
dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds de oprichting van de Voedselbank is er dus sprake van een dalende tendens. We hopen
dat het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de Voedselbank verder zal kunnen afnemen.

Figuur 3 – Aantal personen per huishouden

Figuur 4 – Huishoudens- personen-kinderen

In totaal waren er op het meetmoment eind december 441 huishoudens ingeschreven bij onze Voedselbank.
Het valt op dat in het verslagjaar het aantal één-ouder gezinnen en gezinnen met kinderen sterker is afgenomen dan de overige
categorieën. In 54% van de gevallen betrof het huishoudens met kinderen. In 2016 was dat nog 60%. De 441 huishoudens bestonden uit
1117 personen waarvan 552 kinderen. Het algemene beeld is dat het aantal huishoudens met kinderen is afgenomen terwijl het aantal
huishoudens zonder kinderen een lichte stijging te zien geeft. In totaal waren er op de peildatum (december 2016) 552 kinderen waarvan
de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het is opvallend dat dit aantal met 18% is afgenomen t.o.v. het voorafgaande jaar. Een
veel sterkere afname dan voor het aantal huishoudens geldt.In totaal waren er op de peildatum (december 2016) 552 kinderen waarvan
de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het is opvallend dat dit aantal met 18% is afgenomen t.o.v. het voorafgaande jaar. Een
veel sterkere afname dan voor het aantal huishoudens geldt.

De Voedselbank is bedoeld als tijdelijke voorziening om bepaalde financiële noodsituaties te overbruggen. Het streven is om cliënten in
ieder geval binnen 3 jaar weer te kunnen uitschrijven. Uit de grafiek blijkt dat 60% (vorig jaar 63%) van de cliënten binnen een jaar weer
kan worden uitgeschreven. Zorgelijk is dat 10% (vorig jaar 6%) van de huidige cliënten al langer dan 3 jaar van de Voedselbank
gebruikmaakt. De gemiddelde gebruiksduur is ongeveer een half jaar. In het verslagjaar zijn 478 huishoudens van de Voedselbank
weer uitgeschreven om diverse redenen. In het verslagjaar zijn 478 huishoudens van de Voedselbank weer uitgeschreven om diverse
redenen.
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Figuur 5 – Duur gebruikmaking Voedselbank

Figuur 6 – Reden uitschrijving

In het overgrote deel van de gevallen is de reden van uitschrijving dat men op welke manier dan ook over weer voldoende geld kan
beschikken om volledig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook als men meerdere keren het pakket niet komt ophalen is de conclusie dat men weer boven de norm zit en het voedselpakket niet meer nodig heeft.op welke manier dan ook over weer
voldoende geld kan beschikken om volledig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook als men meerdere keren het pakket
niet komt ophalen is de conclusie dat men weer boven de norm zit en het voedselpakket niet meer nodig heeft.
Voedselpakketten
Het aantal verstrekte pakketten is met 20.591 in 2016 een fractie lager dan in het vorige jaar. Er is een licht dalende trend waarneembaar.
In 2016 bedroeg het aantal voedselproducten (consumenten eenheden) per pakket gemiddeld 31,6 (vorig jaar 25). Dat is ruim boven de
nieuwe norm van 25 voedselproducten (was vorig jaar 20). De winkelwaarde per verstrekt pakket schatten we op gemiddeld ca. € 30, --.
Dat is ca. € 1560,- per huishouden op jaarbasis. Dit betekent dat er in het verslagjaar voor een waarde van ca. € 617.000,- aan voedselproducten
is verstrekt aan de doelgroep.
Figuur 7– Verstrekte pakketten per jaar

Figuur 9 – Herkomst van voedselproducten

Figuur 8 – Gemiddeld aantal producten per schijf

Voor de meeste schijven uit de Schijf van Vijf is (ruim) voldaan aan die norm.
Het is voor ons vooral lastig om aan producten uit schijf 4, vetten en olie, te komen.

Herkomst voedsel
De landelijke organisatie van Voedselbanken in Nederland verwerft voedselproducten bij grote landelijke producenten en leveranciers. Via regio
Haaglanden verkrijgt onze Voedselbank daarvan een (evenredig) deel. Ruim
44% van onze aanvoer is daarvan afkomstig. Een belangrijke bijdrage wordt
ook geleverd door lokale inzamelingsacties door scholen, kerken, bedrijven en
particulieren. Meer dan 26% is hiervan afkomstig. Ook zijn er een aantal
belangrijke goede gevers zoals bakkers en groenteproducenten die wekelijks
producten ter beschikking stellen. Daarnaast zijn er veel organisaties en
particulieren die incidenteel, als er overschotten zijn, ons weten te vinden.
Onze ervaring is dat velen het belangrijk vinden om goed voedsel niet weg te
gooien, maar een goede bestemming te geven.
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