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Externe overleggen
In 2017 hebben bestuursleden en/of coördinatoren
deelgenomen aan de volgende overlegvormen:

Voedselbank Delft & Pijnacker-Nootdorp telde in 2017
zeven uitdeelpunten. Per uitdeelpunt zijn de volgende

• Regionaal Overleg Voedselbank Haaglanden

coördinatoren aangesteld:

• Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
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Jan Heinsbroek

Adelbertkerk

Ab Moes

Hofkerk

Ellis de Wit
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Karel Heitkamp

Het Boek

Henk Advocaat
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Mary Klijnsma,

Nederlandse Voedselbanken
• Interkerkelijk Diaconaal Beraad
• Pact Tegen Armoede
• Rooms-katholiek Stadsdiaconaat
• Interkerkelijk diaconaat
• Panel Werk en Inkomen

Lida Gierveld
Nootdorp

Chris van der Linden
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Voorwoord
“Niet iedereen profiteert van economisch herstel in

De toename van het voedselaanbod maakt het mogelijk

Nederland”, kopt het Algemeen Dagblad op 8 februari

dat de strenge landelijk vastgestelde toelatingsnorm

2017. Inderdaad ervaren wij, kijkend naar onze resultaten

per 1 januari verder kon worden versoepeld. Dat

van het afgelopen jaar ondanks de euforie over een

maakt het mogelijk dat we meer mensen langer

groeiende economie en een afnemende werkloosheid,

kunnen helpen. Er werden in 2017 in totaal ca. 692.000

slechts een beperkte afname in de behoefte aan de

producten (consumenteneenheden) verstrekt. Bij een

Voedselbank. Er is een selecte groep die het maar niet

geraamde gemiddelde waarde van €1,50 per product

lukt uit de economische malaise te raken. Graag lichten

vertegenwoordigt dit een winkelwaarde van €1.038.000.

wij deze constatering over ons cliëntenbestand toe in dit

Dat is per huishouden gemiddeld bijna €2.500 per jaar.

jaarverslag, evenals de rest van onze resultaten van het
afgelopen jaar.

Dankzij donaties van veel goede gevers hebben wij een
aantal noodzakelijke investeringen kunnen doen, zoals

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal

de vervanging van de vrachtauto door een koelwagen

verstrekte pakketten met 9% gedaald in 2017. Het aantal

en de aanschaf van een nieuwe grotere vriescel. Ook de

huishoudens daalde voor het tweede jaar op rij nu met

jaarlijkse extra’s, zoals sinterklaascadeaus, kerstpakketten

9,5%. Het is bemoedigend dat er in ieder geval een daling

en vele andere initiatieven konden weer worden

is ingezet. Minder bemoedigend is het feit dat er nog altijd

gerealiseerd.

meer dan 550 kinderen deel uitmaken van de doelgroep.
Dat aantal is vreemd genoeg nauwelijks afgenomen.

Er is weer buitengewoon veel werk verzet. Dat kon

Voedselhulp is dus nog steeds geen overbodige luxe voor

allemaal dankzij alle goede gevers en leveranciers van

veel huishoudens met of zonder kinderen in Delft en

voedsel, en vooral ook dankzij de bewonderenswaardige

omgeving.

inzet van onze vrijwilligers. Elke week zijn zij weer in touw
om belangeloos te zorgen voor mooie voedselpakketten

We zij er ook dit jaar weer in geslaagd voldoende

en extra’s.

divers voedsel te verwerven. Daarbij merken we
op dat het aandeel dat geleverd wordt door Regio

We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan in 2018. Zet

Haaglanden verder is afgenomen en dat we steeds

de daling van het aantal cliënten echt door? Profiteren

meer afhankelijk geworden zijn van eigen acquisitie en

er in 2018 meer mensen van de economische groei? We

inzamelingen. Door deze extra inspanning is het gelukt

hopen het. Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor de

meer voedselproducten uit de Schijf van Vijf te kunnen

minstbedeelden in onze samenleving zolang dat nodig is.

verstrekken. Dit is mede mogelijk gemaakt door het
gebruik van diepvriesfaciliteiten en een forse toename

Namens het bestuur,

van vlees- en visproducten.

Hans Mostert

In 2017 ontvingen onze cliënten een voedselpakket met
gemiddeld 37 producten (consumenteneenheden). Dit
aantal ligt fors boven de norm van 25 producten die
landelijk wordt gehanteerd. Volgens de resultaten van
een landelijke enquête halverwege 2017, behoren wij
bij de zes hoogst scorende Voedselbanken op dit punt.
Ook de spreiding over de Schijf van Vijf is zeer acceptabel
te noemen, zoals grafieken verderop in dit jaarverslag
illustreren.
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ORGANISATIE

Het verslagjaar 2017 wordt gekenmerkt door
het verder doorzetten en afronden van de
ontwikkelingen en verbeteringen die in het
jaarverslag 2016 zijn genoemd.

Landelijke ontwikkelingen

Twee belangrijke trends zijn in dit verband een lichte

In het afgelopen jaar zijn op landelijk niveau

afname in het cliëntenbestand en een toename in de

ontwikkelingen en discussies voortgezet. De belangrijkste

voedselverwerving. In hoeverre de verruiming van de

ontwikkeling voor de voedselverwerving is dat afspraken

toelatingsnorm aan het begin van 2017 in relatie met

zijn gemaakt met de grote supermarktketens over de

de verbeterde economische omstandigheden een rol in

manier waarop voedsel naar de Voedselbanken zou

spelen in de genoemd trends, is niet duidelijk. Wat wel

kunnen komen (bijv. Albert Heijn). Het effect van deze

helder is, is dat de economische opleving aan een deel

afspraken is inmiddels goed merkbaar. Daarentegen is

van de cliënten van de Voedselbank voorbij gaat. Dit is

ook merkbaar dat grote producenten en leveranciers

te zien aan het relatief grote en ook groeiende aantal

die nationaal of internationaal opereren minder voedsel

cliënten dat al lange tijd gebruik maakt van de noodhulp

aanleveren omdat er minder overproductie is. Dat is

van de Voedselbank.

het gevolg van toenemende productierationalisatie en
verbeterde productietechnieken. Hierdoor is van de

De toename in de voedselverwerving heeft een zichtbaar

voorgenomen herziening van de logistieke structuur (nog)

effect op de organisatie. Deze toename wordt vooral

niet veel gerealiseerd.

veroorzaakt door de succesvolle acquisitie onder
de supermarkten en andere leveranciers van (vers)

Een tweede punt van landelijke discussie was het

voedsel. Enerzijds is dit succes te verklaren door de

aanpassen van de toelatingsnorm. De toelatingsnorm

inspanningen die Voedselbank Nederland heeft geleverd

werd aan het begin van 2017 versoepeld. Gedurende

en die geresulteerd hebben in contractueel vastgelegde

het jaar ontstond de behoefte de toelatingsnorm

afspraken met nagenoeg alle grote supermarktketens.

opnieuw aan te passen. In november is er besloten de

Anderzijds kan dit succes toegeschreven worden aan een

toelatingsnormen verder te verruimen, zodat nog meer

succesvolle eigen acquisitie. Daarnaast vinden steeds

mensen in aanmerking kunnen komen voor de noodhulp

meer particulieren, zowel individueel als in georganiseerd

van de Voedselbank. Het is moeilijk te voorspellen hoe

verband door middel van inzamelacties, de weg naar de

groot het effect van de normaanpassing zal zijn op het

Voedselbank. Ten slotte organiseren maatschappelijke

aantal cliënten in het komende jaar.

organisaties steeds meer inzamelingsacties die ook het
nodige aan voedsel binnenbrengen. Het gevolg voor de

Een derde discussiepunt, en ook al jaren op de

organisatie is dat de druk op het vervoer, de logistiek, het

landelijke agenda, is de verhouding tussen de landelijke

voorraadbeheer en de kwaliteitsbewaking is toegenomen.

Voedselbank, de regionale distributiecentra en de

Tot op heden kan geconstateerd worden dat de gehele

lokale Voedselbanken. Met name de relatie tussen de

organisatie goed omgegaan is met de toegenomen druk.

regio en de lokale Voedselbanken is een voortdurende

Voor de toekomst is het belangrijk dit proces voortdurend

bron van discussie. Deze discussie gaat over met name

te bewaken.

de financiering en de verdeling van geacquireerde
leveranciers. In november is er een voorstel aangenomen

Een ander gevolg van de toename van voedsel is dat de

in de Algemene Ledenvergadering waarin de relatie

voedselpakketten het afgelopen jaar goed gevuld waren

tussen de regionale distributiecentra vastgelegd is in

met een groot aantal producten per week in een steeds

een samenwerkingsovereenkomst, met bepalingen die

betere samenstelling.

opgenomen moeten worden in een bijbehorend protocol.
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In de Regionale Overleg Platforms (ROP) moeten deze

discussie leidde. Het betreft hier de vraag hoe de normen

documenten verder worden besproken en uiteindelijk

voor toetreding als cliënt van de Voedselbank gehanteerd

afgewikkeld.

zouden moeten worden, de verblijfsduur van de cliënten
en de omgang met en houding van de verschillende

Een belangrijke stap in de communicatiestructuur is

samenwerkende partners in het verzorgingsgebied van

de vernieuwing van de website van Voedselbanken

de Voedselbank Delft. Het bestuur heeft besloten om het

Nederland. Het is nu mogelijk om via een

heft voorlopig in eigen handen te nemen en geen nieuwe

mappenstructuur toegang te krijgen tot alle relevante en

coördinator aan te stellen voordat het beleid eenduidig is

up-to-date documenten. Dit voorziet in een belangrijke

geïnterpreteerd en daaruit voortvloeiende afspraken zijn

informatiebehoefte op een overzichtelijke manier.

gemaakt. Het periodieke overleg van de sociaal-financieel
adviseurs en de coördinatie is dan ook tijdelijk in handen

Regionaal overleg platform Haaglanden

van een van de bestuursleden. Aanvullend is er op 8
maart een studiemiddag georganiseerd met het gehele

In het afgelopen jaar werd er drie keer op regionaal

bestuur en alle sociaal-financieel adviseurs om scherp te

niveau vergaderd. Omdat de discussie over de

krijgen wat in de praktijk goed werkt en waarover nadere

toekomstige logistieke structuur op landelijk niveau

afspraken gemaakt dienen te worden.

naar de achtergrond verdween, kwam dit punt ook

Beleidsplan 2018 – 2020

op de platformvergadering niet meer aan de orde. De
discussie spitste zich toe op de financiering van het
Distributiecentrum Haaglanden. Over dit punt is nog

Het bestuur heeft dit jaar besloten om de tijd te nemen

geen overeenstemming met de lokale Voedselbanken.

om na te denken over de toekomst van de Voedselbank.

De discussie zal worden voortgezet op basis van de

De Voedselbank bestaat nu bijna 15 jaar. In deze tijd is

documenten die vanuit Voedselbanken Nederland, met

de Voedselbank gegroeid van een kleine organisatie die

instemming van de Algemene Ledenvergadering, zijn

wekelijks begon met het uitdelen van 7 voedselpakketten

opgesteld.

naar een organisatie die wekelijks ongeveer 400
voedselpakketten verzorgt en bezorgt. Deze groei is

Bestuur

geleidelijk gegaan en de Voedselbank is er tot op heden
nog steeds in geslaagd om de groei op te vangen en in

Aan het eind van het vorige verslagjaar nam de vaste

goede banen te leiden.

notuliste na vijf jaar trouwe dienst afscheid van de
Voedselbank. Dit moment werd door het bestuur

Dit geeft nog geen garantie voor de toekomst. Zoals

aangegrepen om bij de invulling van de ontstane

eerder werd vermeld is er sprake van een behoorlijke

vacature de inhoud van de ondersteuning van het

toename in de voedselverwerving. Daarnaast moet

bestuur nader te beschouwen. Deze beschouwing
resulteerde in het benoemen van een bestuurssecretaris
die naast het verzorgen van de verslagen van de

afgewacht worden hoe de cliëntenaantallen zich zullen
gaan ontwikkelen, met name door de verruiming van de
toelatingsnorm. Daar komt bij dat het vrijwilligersbestand

bestuursvergaderingen ook andere werkzaamheden
uitvoert, zoals taken met betrekking tot de communicatie,
voorlichting en het jaarverslag.

om aandacht vraagt, gezien de samenstelling en
vergrijzing van het vrijwilligersbestand. Dit heeft ertoe
geleid dat het bestuur zich heeft beraden op de toekomst.
De bevindingen zijn neergelegd in het Beleidsplan 2018-

Sociaal-financieel adviseurs

2020. Door middel van een terugblik op de afgelopen
vijftien jaar, een SWOT-analyse en scenarioplanning is een

Aan het eind van het vorige verslagjaar ontstond een

visie gegeven op de komende drie jaar. Daarbij zijn vijf

vacature voor ‘Coördinator Sociaal-Financieel Adviseur’.

thema’s leidend, te weten: Cliënten, Voedselverwerving,

Het bestuur was al eerder op de hoogte van een aantal
vraagstukken dat onder de sociaal-financieel adviseurs tot

Organisatie & Communicatie, Vrijwilligers en Financiën.
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Jessehof

Fondsenwerving

Door de toename van de voedselverwerving is

Van vele donateurs, kerken, bedrijven, scholen,

het noodzakelijk geworden in verband met de

instellingen en particulieren ontvangt de Voedselbank

houdbaarheidsdata om een extra voorziening te treffen.

financiële middelen om onze bedrijfsvoering te kunnen

Op deze manier kunnen kort houdbare producten

bekostigen. Voor een aantal grotere investeringen en

alsnog afgezet worden. Voor dit doel is in het pand aan

projecten hebben we fondsen aangevraagd:

de Jessehof in Delft een koelvitrinekast geplaatst die
dagelijks voorzien wordt van producten waarvan de

• Ter bekostiging van de extra’s, met name voor de

houdbaarheidsdatum niet is overschreden. Het gaat

kinderen, die we verstrekken bij bijzondere

hierbij veelal om versproducten, zuivel en vleeswaren.

momenten zoals Moederdag, zomervakantie,

Deze aanpak is bijzonder succesvol.

Sinterklaas, kerstpakketten en oliebollen, hebben we
het gevraagde bedrag van €12.500 ontvangen van de

Groene status

firma Rijk Zwaan.
• Een fondsaanvraag bij Stichting “de Lichtboei” (door

Op 6 april vond de jaarlijkse inspectie plaats door de

tussenkomst van het Armoede Fonds) heeft het

Houwers Groep met betrekking tot de voedselveiligheid.

mogelijk gemaakt om alle kinderen in het voortgezet

De Voedselbank heeft daarbij de al eerder verkregen

onderwijs te kunnen voorzien van een

‘groene status’ behouden met een score van 96 (van de
100). Slechts een klein verbeterpunt met betrekking tot de
koelketen is opgenomen in het verbeterplan.

‘schoolspullenpas’ ter waarde van €50.
• Van stichting “de Lichtboei” hebben we een fonds van
€15.000 verkregen ter bekostiging van de noodzakelijke
uitbreiding van de vriescapaciteit en een kleine

PR en communicatiecommissie

bijbehorende verbouwing.
• Om de koelketen voor koel- en diepvriesproducten te

In 2017 is de samenstelling van de

kunnen waarborgen, hebben we een koelauto moeten

communicatiecommissie gewijzigd. De vormgeefster

aanschaffen. Alle Lions Clubs uit Delft hebben hier een

heeft aangegeven te stoppen met het kosteloos uitvoeren

gezamenlijke actie voor gevoerd. Met de opbrengst van

van haar taken rondom het jaarverslag. Het bestuur heeft

ruim €18.000 konden we een groot deel van de

daarop besloten dit zelf op te pakken. De belangrijkste

aanschaf financieren.

communicatiewerkzaamheden van het afgelopen jaar
zijn: het updaten van de Voedselbank Delft-presentatie

We zijn dankbaar voor al deze financiële ondersteuning.

(te gebruiken bij voorlichting), de ontwikkeling van het
jaarverslag van 2017 (eindredactie), de productie van twee
nieuwsbrieven (juni en december) en de bijdrage in het
uitvoeren van het bijzondere project ‘Wereldvoedseldag’
met scholencombinatie Delfland. In dit project is er
voorlichting gegeven aan 500 kinderen, een kookboekje
ontwikkeld en verkocht en is er publiciteit gecreëerd in
de vorm van evenementen en in de media. Ook heeft
de communicatiecommissie persberichten verstuurd
rondom actualiteiten.
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SOCIAAL-FINANCIEEL
ADVISEURS

De Voedselbank helpt de armsten door hen
tijdelijk te voorzien van een voedselpakket.
Om de zelfredzaamheid van onze cliënten
te vergroten, werken we samen met lokale
organisaties die onze cliënten helpen om weer
op eigen benen te staan. Voedselhulp moet
immers altijd tijdelijk zijn.

Pakketverstrekking en thuisbezorging

Cliënten kunnen op twee manieren bij de Voedselbank

Wekelijks worden op donderdagmiddag de

komen. Een verwijzer meldt de cliënt bij de Voedselbank

voedselpakketten uitgedeeld op vijf uitdeelpunten in

aan. Of cliënten komen zelf langs bij een uitgiftepunt. De

Delft, één in Nootdorp en één in Pijnacker. Verreweg

verwijzers die mensen naar de Voedselbank doorsturen

de meeste cliënten komen de pakketten zelf ophalen.

zijn bijvoorbeeld budgetbeheerders, zoals Stichting

Enkele cliënten zijn, vaak door tijdelijke medische

Budgethulp. De Voedselbank krijgt ook regelmatig

beperkingen, niet in staat om hun pakket op te halen. De

cliënten via Vluchtelingenwerk Delft, de Financiële Winkel

pakketten worden dan bezorgd door een vrijwilliger van

van de gemeente Delft, het maatschappelijk werk of via

de Voedselbank. De bezorger zal ook op verzoek van de

het Interkerkelijk Sociaal Fonds.

sociaal-financieel adviseurs nagaan of het bezorgen (nog)
nodig is.

Iedereen die zich meldt als cliënt van de Voedselbank
krijgt eerst een intakegesprek bij een sociaal-financieel

Op elk uitgiftepunt is één of zijn er soms meer sociaal-

adviseur. Wanneer het recht op een voedselpakket is

financieel adviseurs aanwezig. Het streven is om de

vastgesteld, krijgen cliënten standaard drie maanden

cliënten elke drie maanden te spreken over hun financiële

lang een pakket. De sociaal-financieel adviseurs hanteren

situatie. Dan wordt nagegaan of er verbeteringen te

daarbij normen voor het bedrag dat maandelijks aan

verwachten zijn of dat de situatie van de cliënten al

voedsel kan worden besteed. Deze zijn vastgesteld door

verbeterd is. Vaak nemen adviseurs ook contact op

de Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.

met de instanties die de cliënten ondersteunen. Als de

Vanwege kostenstijgingen van het levensonderhoud en de

cliënt een hoger bedrag kan besteden aan voedsel dan

beschikbaarheid van meer voedsel wordt het normbedrag

de landelijke norm voorschrijft, wordt in overleg met de

per 1 januari 2018 weer verhoogd, zodat meer mensen in

cliënt en de ondersteunende instantie door de sociaal-

aanmerking komen voor een voedselpakket.

financieel adviseur afgesproken wanneer de cliënt de
Voedselbank verlaat.

Samenwerking
De sociaal-financieel adviseurs adviseren en helpen
de cliënten bij het vinden van ondersteuning voor het
oplossen van hun financiële problemen. Door hun kennis
van de sociale kaart van Delft, Pijnacker of Nootdorp
hebben zij een goed overzicht van de diverse organisaties
die de cliënten van dienst kunnen zijn. Soms moeten de
cliënten worden doorverwezen voor juridische hulp. Ook
werkt de Voedselbank samen met budgetbeheerders die
de financiën van de cliënten beheren.
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KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg blijft onveranderd het belangrijkste

• In verband met de toename in de leveranties wordt

aandachtspunt voor de Voedselbank. Aandacht gericht

momenteel zes dagen per week voedsel opgehaald

op voedselveiligheid, schoonmaak, persoonlijke hygiëne,

om zo optimaal te kunnen profiteren van vooral de

voorraadbeheer en bewaking van koelketen zijn allemaal

verswaren.

aspecten die voortdurend worden gecontroleerd en

• Elke ruimte is voorzien van een schoonmaakinstructie.

waar mogelijk vastgelegd ter waarborging van de

• Er is een nieuwe schrobmachine in gebruik genomen.

kwaliteitszorg. Een belangrijke ontwikkeling in de

• Regelmatig is er sprake van voedsel van onvoldoende

kwaliteitszorg is de toename van versproducten als

kwaliteit of overschrijding van de THT/TGT data. Deze

gevolg van de acquisitie bij diverse supermarktketens

producten worden direct afgevoerd en door een derde

en vooral de aanlevering van vlees en vleeswaren die

partij opgehaald voor consumptie door vee.

dankzij het aantal leveranciers dit jaar zeer goed op

• Er is een nieuw format Kwartaalrapportage

gang is gekomen. Alle aangeleverde versproducten en

Voedselveiligheid voor Voedselbank Nederland in

vlees en vleeswaren worden bij aankomst gecontroleerd

gebruik genomen.

op de houdbaarheidsdatum. Producten óver de

Kwaliteit voedselpakket

houdbaarheidsdatum worden direct afgevoerd. Vlees
en vleeswaren vóór de houdbaarheidsdatum worden

Wekelijks wordt bijgehouden wat de samenstelling

of direct uitgedeeld of voorzien van de speciaal voor de
Voedselbank ontworpen sticker en direct ingevroren. Met
leveranciers zijn aanvullende afspraken gemaakt met

is van de verstrekte voedselpakketten. Daarbij wordt
vooral opgelet of er een evenwichtige verdeling van de
producten is, waarbij de ‘Schijf van vijf’ als referentie

betrekking tot het ophalen, invriezen en stickeren van
deze producten.

gebruikt wordt. De Voedselbank is van mening dat, door

Met betrekking tot de schoonmaak is een nieuw,

een zo gezond mogelijk voedselpakket aan de cliënten

zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde norm,

gedetailleerder systeem van rapporten ontwikkeld. Hierin
wordt per ruimte van een schoonmaakschema gebruik

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

gemaakt. Ook de krattenreiniging is in het schema

was het vaak zo dat zich vooral leemtes voordeden in

opgenomen. Er wordt maandelijks gerapporteerd.

het voedselpakket in twee schijven, te weten: oliën en

Het voorraadbeheer is verder geautomatiseerd en de
bewaking van de koelketen geïntensiveerd.

vetten en vlees en vleesproducten. Het afgelopen jaar

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit, zijn in

betreft, is de leverantie vanuit de supermarkten goed op

is dit verbeterd. Voor wat het vlees en vleesproducten
gang gekomen, zo goed zelfs dat een overschot dreigt.

2017 de volgende maatregelen genomen:

Het voorzien van collega-Voedselbanken uit de omgeving

• In januari zijn C. Roth thermometers in gebruik

biedt uitkomst. Aan oliën en vetten blijft verminderd een

genomen.

tekort bestaan, dat slechts periodiek door inkoop van

• Het Distributiecentrum Haaglanden levert weer

producten kan worden opgelost.

vrachtbrieven met temperatuuraanduiding van koelen vriesproducten. De koelketen is hiermee gesloten.
• Er is een koelwagen aangeschaft en in mei in gebruik
genomen.
• Er is een nieuwe en grotere vriescel aangeschaft om
de toename van vlees en vleesproducten goed te
kunnen verwerken.
• Ten behoeve van de nieuwe vriescel is de
ompakruimte verbouwd. Ook is er een aanpassing aan
de kantoorruimte gedaan.
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VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers

Vertrek en aanstelling van vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze Voedselbank.

Net als bij andere vrijwilligersorganisaties, heeft de

Zij zorgen ervoor dat de organisatie van de Voedselbank

Voedselbank te maken met een komen en gaan van

kan draaien. Er is dit jaar een vrijwilligersavond op 13

vrijwilligers. In totaal zijn er 14 nieuwe vrijwilligers

mei georganiseerd in samenwerking met het Christelijk

begonnen in 2017, allemaal in Delft. Er zijn 13 vrijwilligers

Lyceum. Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten

gestopt: 10 in Delft, 1 in Nootdorp en 2 in Pijnacker.

nemen van Ben Aarts; hij was slechts 64 jaar toen hij

Redenen zijn gebrek aan tijd, verhuizing, gezondheid of

overleed. Ben was bij ons ruim drie jaar vrijwilliger.

ouderdom, persoonlijke omstandigheden, overlijden of
het vinden van betaald werk. Het geeft een goed gevoel

Aantal vrijwilligers

dat veel vertrekkende vrijwilligers weer een baan hebben

Bij de Voedselbank Delft zijn uitsluitend vrijwilligers actief.
Er zijn geen betaalde krachten. Eind 2017 werkten er 90
vrijwilligers bij de Voedselbank: 58 in Delft, 15 in Nootdorp

gevonden. Het was in 2017 moeilijker om vrijwilligers
te vinden dan het jaar ervoor. Eind 2017 stonden er 5
vacatures open in Delft.

en 17 in Pijnacker. Dat waren 42 mannen en 48 vrouwen.
63% van de vrijwilligers was ouder dan 65 jaar en 37%
dus jonger dan 65 jaar. Daarvan waren er 5 jonger dan 40
jaar. De 4 bestuursleden, die ook vrijwilliger zijn, zijn in de
genoemde cijfers niet meegenomen. In totaliteit besteden
deze vrijwilligers samen naar schatting ruim 480 uren per
week aan het werk voor de Voedselbank. Dit is ongeveer
5,3 uur per week per vrijwilliger. Dat is op jaarbasis 25.000
uren.
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BIJZONDERE
PROJECTEN

Het jaar 2017 wordt niet alleen gekenmerkt door
de vaste items (Moederdag, de vakantietas, de
Vakantiebank en het sinterklaasfeest), maar
ook door een stroom van activiteiten die de
Voedselbank samen met de initiatiefnemers
heeft uitgevoerd.
Zo werden wij positief verrast door de volgende

• Bij de Stichting Hiep Hoera konden de cliënten extra

activiteiten:

traktaties ophalen.
• Prinsenhof project: tentoonstelling DNA van
Nederland. Samen met de Vakantiebank, de

• LU-ST (Voorstraat Delft) heeft dit jaar in de zomer een
Taste-the-Waste diner georganiseerd waarmee

Voedselbank Delft en het Prinsenhof zijn alle cliënten

aandacht voor voedsel EN (inkomsten voor) de

met kinderen in de leeftijd 7 t/m 14 jaar uitgenodigd

Voedselbank werd verkregen.

voor een rondleiding, lunch en workshop naar
aanleiding van deze tentoonstelling. Ongeveer 30

• Het winterkledingproject: Dit jaar is aan elk

personen hebben hieraan deelgenomen.

Voedselbank-gezin met kinderen een set nieuwe

• ‘Zin in Puur’, de kookstudio van Vera Barfi, heeft in

kleding aangeboden voor de kinderen. Dit is
aangeboden door de Stichting Kinderen van de

samenwerking met de Vakantiebank in het voorjaar

Voedselbank. Veel gezinnen hebben daarvan gebruikt

een groep jongeren een kookworkshop aangeboden,

gemaakt.

waar gretig gebruik van is gemaakt.

• Rond de jaarlijkse Wereldvoedseldag (16 oktober) zijn

• Kapsalon ‘Knippen en Scheren’ heeft in 2017 iedere
maand een cliënt gratis geknipt.

diverse projecten met de Scholencombinatie Delfland
georganiseerd om bewustwording bij de leerlingen
(brugklassers) en meer bekendheid met het werk van

Grieks restaurant Olympus (Hippolytusbuurt Delft) is helaas

de Voedselbank Delft te bewerkstelligen. En passant

in de loop van 2017 gestopt met het maandelijkse gratis

zijn ook nog de financiële middelen uitgebreid. Dit alles

etentje. Dit hebben zij vele jaren aan de cliënten aangeboden.

door middel van een presentatie van de Voedselbank
op school, een walking diner, interviews voor radio en

Terugkerende activiteiten:

kranten, pannenkoekenverkoop en de samenstelling
• Iedere cliënt heeft een Moederdag-presentje

van een kookboekje (Wereldvoedseldag: Van

ontvangen voor zijn of haar moeder/ vrouw/ oma/

brugpieper tot baklava) door de leerlingen.

vriendin of dochter.

• Schoolspullenpas: alle Voedselbank-kinderen

• Vakantiebank: zoals ieder jaar heeft de Vakantiebank

in de leeftijd 11 t/m 16 jaar die in september
2017 het voortgezet onderwijs volgden, hebben

(via Voedselbank Delft) weer vele alleen gaanden en

een schoolspullenpas (t.w.v. €50) ontvangen. Dit

gezinnen een uitje of vakantie aan kunnen bieden. Een

is gesponsord door stichting ‘de Lichtboei’ (mogelijk

groot aantal cliënten (met of zonder kinderen) maakt
hier graag gebruik van.

gemaakt door tussenkomst van het Armoede Fonds).

• De vakantietassen (voor ruim 300 kinderen tot 12 jaar)

• Er zijn vele duizenden ‘Freek Vonk plaatjes’ en de
benodigde geschenken door diverse Albert Heijn-

werden dit jaar gevuld dankzij gulle gaven van onder

vestigingen en particulieren op alle uitdeellocaties aan

andere Boekhandel Kempers.
• Boekenkisten: de wekelijkse boekenkisten gaan

de kinderen uitgedeeld.

afwisselend naar een uitdeelpunt, waarbij aangeboden

• Stichting Jarige Job heeft dit jaar er voor gezorgd dat

boeken ter beschikking aan de cliënten zijn gesteld.

alle kinderen van 4 t/m 12 jaar een verjaardagsdoos
ontvingen met daarin een paar cadeautjes, snoepgoed
voor traktatie, taart-ingrediënten en meer.
PAGINA 17

• Sinterklaas is dit jaar gevierd met een
filmfeestmiddagje voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
(georganiseerd met het Filmhuis Lumen, Stichting
Mijn Held, Couvert Extra, het Delftse Studenten Corps
en de Voedselbank). Zeer goed gevulde jute zakken
voor ieder gezin met kinderen tot 12 jaar en een
bezoek aan geïnteresseerde gezinnen door studenten
van de stichting Initiapiet.
• De babypakketten van de Stichting Babyspullen uit
Alkmaar hebben voor 12 gezinnen de zorg rondom de
aanschaf van een (hardkartonnen) babybedje, kleding
en andere spullen voor de eerste 3 maanden uit
handen genomen.
• In samenwerking met de Lions Clubs zijn er dit jaar
ruim 1.100.000 DE punten verzameld die vervolgens
ruim 1.750 gratis pakken koffie hebben gegenereerd.
• Zoals ieder jaar hebben wij alle goede gevers (grote/
kleine bedrijven en particulieren) met een speciale
Voedselbank-dankkaart bedankt voor hun gulle gaven
dit jaar.

Hiernaast ziet u een aantal feitjes en foto’s
over de bijzondere projecten van 2017
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INZAMELINGSACTIE LIONS CLUBS

1.100.0000
DE PUNTEN

1.750

PAKKEN KOFFIE

VAKANTIETASSEN

300

KINDEREN TOT 12 JAAR

WERELDVOEDSELDAG

LEERLINGEN SCHOLENCOMBINATIE
DELFLAND

PRINSENHOF PROJECT

30

PERSONEN
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BLIK OP
DE TOEKOMST

Als Voedselbank vinden we continuïteit en kwaliteit

“de Buurvrouw”, Babyspullen.nl, Non-foodbank,

belangrijk. Daar werken we wekelijks aan; wat goed

Vakantiebank en stichting Jarige Job. De samenwerking

gaat vasthouden en daar waar nodig verbeteringen

loopt over het algemeen goed en zal verder waar nodig

aanbrengen. Voor het tweede jaar op rij nam het aantal

worden geïntensiveerd en gestroomlijnd.

huishoudens dat afhankelijk is van de Voedselbank

Begeleiding en toerusting van onze cliënten

enigszins af. De vraag is of dat in 2018 zal doorzetten.
Wat zal komend jaar ons brengen? Het gaat economisch
beter in ons land, maar gaat onze doelgroep daar ook

Ons streven is dat onze cliënten op zo kort mogelijke
termijn weer op eigen benen kunnen staan. Belangrijk

van profiteren? We zullen het zien. Maar zeker is dat
allerminst.

is hen zodanig toe te rusten dat zij gemakkelijker

Verwerving van voedselproducten

levensonderhoud kunnen voorzien. Afgelopen periode

Het verkrijgen van goede en bruikbare overschotten uit de

trainingen (bijv. zelfredzaamheidstraining) aan de cliënten

voedselbranche lijkt zich verder positief te ontwikkelen.

aangeboden die hen daarbij direct kunnen helpen. Deze

Hoewel de aanvoer die we via Regio Haaglanden van

trainingen zullen in 2018 worden voortgezet.

weer zonder hulp van de Voedselbank in het eigen
zijn, in samenwerking met Delft voor Elkaar, al meerdere

de landelijke organisatie krijgen, is teruggelopen en
mogelijk nog verder zal dalen, zullen we er toch in moeten
blijven slagen voldoende gezonde voedselproducten te

Kwaliteit van de organisatie (1)
In 2017 zijn we gestart met het maken van het Beleidsplan

verkrijgen. Hier zal blijvend de nodige inspanning voor

2018-2020 voor de komende drie jaar. Onderdeel hiervan

moeten worden geleverd, vooral bij lokale leveranciers

is een scenarioplanning. Voor ons als Voedselbank is er

zoals groothandels en supermarkten. We zetten ook

veel onzeker. Voor 2018 en verder zijn er voor ons veel

in op verdere samenwerking met Voedselbanken in de
omgeving. Als wij teveel van een bepaald product hebben,
kunnen zij meeprofiteren en omgekeerd. Het weggooien

vragen. Zullen we door de aantrekkende economie nog
voldoende vrijwilligers kunnen aantrekken? Zullen we in

van goed voedsel willen we natuurlijk voorkomen!

staat zijn voldoende gezond voedsel te verkrijgen? Hoe

Samenstelling voedselpakket

zich ontwikkelen? Zullen we nog voldoende financiële

We slagen er steeds beter in een gevarieerd pakket,

In verband hiermee heeft het bestuur in 2017 een

gebaseerd op de ‘Schijf van vijf’ samen te stellen. Er blijft

beleidsplan en een scenarioplanning voor de komende

toch nog wel wat te wensen over. Inmiddels verkrijgen

drie jaar gemaakt. In 2018 zal daaruit een concreet

we meer dan voldoende vlees, vleeswaren en vis. We

actieplan worden ontwikkeld om mogelijke knelpunten

verwachten in 2018 vooral aandacht te moeten besteden

het hoofd te kunnen bieden.

zal door de economische opleving het cliëntenbestand
middelen ontvangen om ons werk te kunnen bekostigen?

aan het verkrijgen van fruit, boter, olie en kaas.

Kwaliteit van de organisatie (2)

Samenwerking met andere hulpinstanties

In 2018 zal een ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie

Voedselbank Delft focust zich op het verstrekken van

worden gemaakt. Eerst zal een nulmeting van de huidige

gezond voedsel. Wel willen we ook in 2018 weer iets

situatie worden gehouden. Hiervoor stelt de landelijke

extra’s kunnen blijven doen, vooral voor de betrokken

organisatie specialistische capaciteit beschikbaar. Mocht

kinderen. Hiervoor worden fondsen benaderd voor de

het noodzakelijk zijn, dan zullen we hierop adequate

financiering. Voor andere materiële behoeften willen we

acties ondernemen. We willen een veilig werkende

graag zo goed mogelijk blijven samenwerken met andere

Voedselbank en hechten aan een veilige werkomgeving

hulporganisaties. Deze organisaties kunnen verschillende

voor onze vrijwilligers.

voorzieningen ter beschikking stellen zoals kledingbank
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FINANCIËN

Financiële verantwoording
Halverwege dit jaar is een lichte daling ingezet van het aantal verstrekte
pakketten. Over het hele jaar zijn er echter ongeveer evenveel
pakketten verstrekt als vorig jaar. Door de toename van aangeleverde
producten is er ook extra druk komen te liggen op de opslag, logistiek
en de transportmiddelen. In 2017 heeft dit geleid tot investeringen in
de opslagruimte, koelinstallatie en de aanschaf van een koelwagen.
Deze investeringen waren noodzakelijk 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 2017 een bedrag van afgerond €42.000 is
uitgegeven. In 2016 was dit €36.400. Aan transportkosten die o.a. bestaan uit brandstof,
onderhoud, autoverzekering en motorrijtuigenbelasting is in 2017 is een bedrag van
€24.100 uitgegeven, in 2016 €24.200. De vaste lasten leggen een groot beslag op de
middelen uit de fondsenwerving. Het is daarom voor de continuïteit van de Voedselbank
van groot belang om onze organisatie blijvend onder de aandacht te brengen bij onze
bestaande en mogelijk toekomstige donateurs en subsidiegevers.

Giften
Het totaal aan baten uit fondsenwerving nam ten opzichte van 2016 toe met €8.500: van
€78.000 in 2016 naar €86.500 in 2017. De giften van kerken en kerkelijke instellingen
daalden van €15.800 in 2016 naar €10.700 in 2017. In 2017 namen de donaties van
overige instellingen en bedrijven toe van €11.400 in 2016 tot €13.600 in 2017. De giften
van particulieren namen licht toe van €32.100 in 2016 tot €32.700 in 2017.
De ontvangsten uit giften voor iets extra’s voor onze cliënten rond de feestdagen namen
toe van €3.400 in 2016 tot €13.300 in 2017. Deze verhoging is te danken aan een bijdrage
van Rijk Zwaan van €12.500. Voor de jaarlijkse conservenblikkenactie is €1.800 gedoneerd
(in 2016: €2.900). Van de Gemeente Delft heeft de Voedselbank Delft in 2017 de jaarlijkse
waarderingssubsidie van €5.200 ontvangen. Van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft
de Voedselbank Delft in 2017 een budgetsubsidie van €2.500 toegekend gekregen. Van de
Gemeente Midden Delfland is een subsidie van €1.000 ontvangen.
Van de Vereniging Voedselbanken Nederland, de landelijke organisatie waarbij ook
onze Voedselbank is aangesloten, ontvingen wij een bedrag van €4.500 als bijdrage in
de kosten. De bijdrage in 2016 bedroeg €4.900. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is
afhankelijk van het aantal aangesloten Voedselbanken en het beschikbare budget.
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Bestedingen
De algemene bestedingen van Voedselbank Delft zijn gestegen met €10.600 te weten
van €63.100 in 2016 tot €73.700 in 2017. De belangrijkste verklaring voor deze stijging
betreft hogere uitgaven voor de exploitatie en de inrichting van het Distributiecentrum.
Aan huur, energie en overige exploitatiekosten is in 2017 €42.000 uitgegeven tegen
€36.400 in 2016. De belangrijkste stijging betreft de hogere uitgaven voor de herinrichting
van het Distributiecentrum, aanpassing van de koel- en vriesruimte, energiekosten en
de afschrijvingslasten. De uitgaven voor de inrichting namen met €4.300 toe. Voor de
inrichting en het transport zijn in 2017 de volgende aanschaffingen gedaan: Koelwagen,
aanpassingen koel- en vriesinstallatie, schrobmachine, klapkratten, koelcontainer en koel
accu en aanpassingen aan het kantoor.

Financiële uitkomst activiteiten
Voedselbank 2017
Het totaal van de bestedingen voor onze doelstelling bedroeg in 2017 €88.500 ( in 2016:
€76.300). Uit fondsenwerving kwam in totaal beschikbaar €85.800 ( in 2016: €77.100).
Per saldo resulteerde dit in een nadelig resultaat van bijna €2.700 (in 2016: een positief
resultaat van €800). Het nadelig saldo, rekening houdend met de ontvangen rente ad
€50 (in 2016 €350) is onttrokken aan het ‘Saldo ter vrije beschikking’. Na verrekening van
het negatieve saldo 2017 bedraagt het ‘Saldo ter vrije beschikking’ per 31 december 2017
€119.998.
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 de continuïteit van 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.
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De balans

2017
€
Saldi kas en bank
Materiele vaste activa
Vorderingen

100.846
22.055
5.562

128.463

2016
€

Balans per 31 december

114.653 Saldo ter vrije beschikking
op 31 december
12.132
4.525 Voorzieningen
Voorziening Transport

131.310

Vooruit ontvangen baten
Nog te betalen kosten

Zie toelichting op pagina 26.
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2017
€

2016
€

119.998

122.671

0
0

3.250
3.250

8.000
465
128.463

1.469
3.920
131.310

Toelichting op de balans
Saldi kas en bank
De saldi in kas en op bank staan ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De
baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Giften
waarvan een bestemming is aangegeven, 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
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de jaarlijkse
afschrijving.
Opbrengsten uit specifieke acties ter verwerving van materiële vaste activa worden in
mindering geboekt op de aanschafwaarde van nieuwe of tweedehandse investeringen.
Materiële vaste activa							

Euro

Boekwaarde per 1 januari 2017 						

12.132

Investeringen in het jaar:
Koelwagen								 24.991
Bijdrage Lions club						

- 18.185

Koel- en vriesinstallatie							 19.342
Bijdrage Lichtboei							-15.000		
Schrobmachine								 4.106		
Afschrijvingen in het jaar

						

-5.331

Boekwaarde per 31 december 2017					

22.055

In mei 2017 is de koelwagen aangeschaft. De Lions Club heeft een speciale actie gevoerd
voor de aanschaf. De koel- en vriesinstallatie is uitgebreid. Voor deze aanpassing is een
bijdrage ontvangen van stichting ‘de Lichtboei’. De reeds geheel afgeschreven Mercedes
bestelauto is in 2017 verkocht. De opbrengst hiervan is in mindering gebracht op de
transportkosten.
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Vorderingen									
2017

2016

Euro

Euro

Nog te ontvangen

1.037

Betaalde waarborgsommen

4.525

4.525

Saldo te vorderen per 31 december

5.562

4.525

Saldo ter vrije beschikking
Het verloop van het Saldo ter vrije beschikking is als volgt:

2017
Euro

Stand per 31 december 2016

122.671

Af: Nadelig saldo 2017

2.673

Stand per 31 december 2017

119.998

			

Voorziening transport
Deze voorziening is gevormd uit geoormerkte giften. Deze voorziening is in 2017
opgeheven en vrijgevallen ten gunste van de transportkosten		
Euro
Stand per 31 december 2016

3.250

Af: vrijval in 2017

3.250

Stand per 31 december 2017

0

Vooruit ontvangen baten
In 2017 is een bedrag ontvangen van €8.000 van de Stichting voor Hulp aan Delftse
Jongeren. Dit budget is bestemd voor schoolspullenpassen voor jongeren van 11 jaar tot
16 jaar voor het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 voor het voortgezet onderwijs, waarvan de
ouders staan ingeschreven bij de Voedselbank Delft.
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Staat van baten en lasten
BATEN

2017
€

Fondsenwerving

2017
€

algemeen
Kerken en met kerken verbonden instellingen
Overige instellingen en bedrijven
Particulieren
specifieke acties en giften
Kookboekjes
Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar
Conservenactie
subsidies
Waarderingssubsidie Gemeente Delft
Subsidie Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Subsidie Midden Delfland
Bijdrage Voedselbanken Nederland
Totaal ontvangen
kosten fondsenwerving
Totaal beschikbaar uit fondsenwerving

2016
€

2016
€

10.749
13.579
32.650
56.978

15.804
11.354
32.091
59.249

1.417
13.253
1.762
16.432

0
3.439
2.942
6.381

5.166
2.500
1.000
4.491
13.157

5.000
2.500
0
4.875
12.375

86.567

78.005

-793

-875

85.774

77.129

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Algemeen

Transportkosten

De Staat van baten en lasten is opgesteld in een vorm

De baten die in mindering zijn gebracht op de

waarin de verschillende activiteiten van Voedselbank

transportkosten betreffen de opheffing van de

Delft zichtbaar worden gemaakt. Onder het hoofd

Voorziening Transport ad €3.250 en de verkoop van de

‘Fondsenwerving’ worden afzonderlijk getoond de

Mercedes bestelauto ad €5.000.

ontvangsten met een algemeen karakter en de

Resultaat

ontvangsten uit specifieke acties en giften met een
bestemming. Verschillende diaconieën stellen gelden

Het nadelig saldo 2017 van de Staat van baten en lasten

ter beschikking voor de aankoop van voedsel voor het

ad €2.673 is ten laste van het Saldo ter vrije beschikking

geval de aanvoer onvoldoende is om een volwaardig

gebracht.

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.
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LASTEN

2017
€

Bestedingen voor doelstelling
algemeen
Transportkosten
Af: vrijval uit Voorziening Transport
Af: verkoop Mercedes

23.624
-3.250
-5.000

Huur Distributiecentrum
Energie en water Distributiecentrum
Exploitatie Distributiecentrum
Voorziening inrichting en exploitatie Distributiecentrum
Inrichting Distributiecentrum
Verpakkingsmateriaal
Kantoorkosten
Algemene kosten
Verstrekkingen e.d. op uitdeelmiddagen
Kosten vrijwilligers
uitgaven gefinancierd uit actieopbrengsten
en giften met een bestemming

2017
€

2016
€

15.374
24.228
5.391
12.378
0
8.030
2.844
952
2.347
1.663
457
73.664

24.173
-2.500
0

2016
€

21.673
24.182
3.514
8.728
-7.000
3.768
3.438
593
536
1.913
1.755
63.100

Aankopen vakantietas kinderen
Aanvulling voedselpakketten
Kosten bij feestdagen

1.519
2.200
11.111
14.830

1.000
0
12.261
13.261

Totaal besteed voor doelstelling

88.494

76.361

Saldo beschikbaar uit fondsenwerving
en besteed voor doelstelling

-2.720

768

47

352

-2.673

1.120

Ontvangen rente
Onttrokken (resp. toegevoegd) aan Saldo
ter vrije beschikking
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FEITEN EN CIJFERS

Cliënten
Eind december 2017 waren 399 huishoudens

De 399 huishoudens bestonden uit totaal 1067

ingeschreven bij de Voedselbank. Dat is 9,5% minder dan

personen, onder wie 555 kinderen. Het algemene beeld

een jaar eerder (441). Voor het tweede jaar op rij is er dus

is dat het aantal grotere huishoudens met kinderen is

sprake van een daling van het aantal huishoudens met

toegenomen, terwijl het totaal aantal personen nauwelijks

een voedselpakket. We hopen dat het aantal huishoudens

is afgenomen. Het aantal betrokken kinderen is zelfs iets

dat afhankelijk is van de Voedselbank verder zal kunnen

gestegen ten opzichte van het vorige jaar.

afnemen.

In totaal waren er op het meetmoment eind december,
399 huishoudens ingeschreven bij onze
Voedselbank. Het valt op dat in het verslagjaar het aantal
gezinnen met kinderen niet is afgenomen vergeleken met
2016.
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In totaal waren er op de peildatum (december 2017)

jaar 60%) van de cliënten binnen een jaar weer kan

555 kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van

worden uitgeschreven. Zorgelijk is dat het aantal cliënten

de Voedselbank Delft. Het is opvallend dat dit aantal,

dat langer dan drie jaar gebruik moet maken van de

ondanks het dalend aantal huishoudens, licht is

Voedselbank fors toeneemt: 15% (vorig jaar 10%) De

toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar

gemiddelde gebruiksduur is, mede hierdoor, maar ook

(552).

door de ruimere toelatingsnormen, opgelopen tot 16
maanden.

In totaal maakten op de peildatum (december 2017)
1630 personen uit Delft gebruik van de Voedselbank. Dit

In het verslagjaar zijn 436 huishoudens weer

betreft 689 huishoudens. In Pijnacker gaat dit om 222

uitgeschreven, om diverse redenen. In het overgrote

personen en 71 huishoudens. In Nootdorp gaat dit om

deel van de gevallen is de reden dat men weer

185 personen en 53 huishoudens. In Midden Delfland

voldoende geld te besteden heeft om volledig in het

maakten 54 personen uit 24 huishoudens gebruik van de

eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook als

Voedselbank.

men meerdere keren het pakket niet komt ophalen, is
de conclusie dat men boven de norm uitkomt en het
voedselpakket niet meer nodig heeft.

De Voedselbank is bedoeld als tijdelijke voorziening om
financiële noodsituaties te overbruggen. Het streven
is om cliënten in ieder geval binnen 3 jaar weer te
kunnen uitschrijven. Uit de grafiek blijkt dat 57% (vorig
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Voedselpakketten

Voor de meeste schijven uit de Schijf van Vijf is (ruim)

Het aantal verstrekte pakketten is met 18.695 in 2017

aan voldoende vetten en olie (schijf 4) te komen.

voldaan aan de norm. Het blijft voor ons vooral lastig om

9% lager dan in het vorige jaar (20591). Er is duidelijk een
dalende trend waarneembaar.

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. In totaal 34% van onze aanvoer is daarvan
afkomstig. Dat is 10% minder dan vorig jaar. Dit werd
gecompenseerd door een veel hogere aanvoer vanuit de
lokale supermarkten en wat van andere voedselbanken
in de regio werd verkregen. Daar tegenover staat dat
Voedselbank Delft op zijn beurt een overschot aan
producten aan andere Voedselbanken levert. Dit betrof in
2017 minimaal een even grote hoeveelheid.

In 2017 bedroeg het aantal voedselproducten
(consumenteneenheden) per pakket gemiddeld 37
(vorig jaar 31,6). Dat is ruim boven de norm van 25.
De winkelwaarde per verstrekt pakket is significant
toegenomen door het succesvol diepvriezen van met
name vleesproducten. Er werden in totaal ca. 692.000
producten (consumenteneenheden) verstrekt. Bij een
geraamde gemiddelde waarde van €1,50 per product
vertegenwoordigt dit een winkelwaarde van €1.038.000.
Dat is per huishouden gemiddeld bijna €2.500 per jaar.

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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