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BESTUUR &
ORGANISATIE

Bestuurssamenstelling

Coördinatoren bedrijfsvoering

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden:

Daarnaast zijn nog zeven coördinatoren werkzaam die elk
een portefeuille beheren:

Hans Mostert

voorzitter

Bert Bos

secretaris

Bedrijfsleider

Gré Koole

penningmeester

Distributiecentrum

Aad van der Harg

lid

Bijzondere acties

Marja Landzaad

Vrijwilligers /

Aad van der Harg

Gedurende het hele jaar heeft Marinka Bos het bestuur

Hans Cenin

personeelszaken

ondersteund als bestuurssecretaris.

Acquisitie en logistiek

Raad van Advies

Coördinator inzamelingen

Hans Cenin

Sociaal-financieel adviseurs Aad van der Harg a.i.
Mirjam van der Spek

Marco Hofland/ Maarten

Directeur Rabobank Zuid-

Prins

Holland Midden

Jan Lamberts

Stadsdiaken van het RK

Bestuursoverleg

7 keer

Stadsdiaconaat in Delft

Coördinatorenoverleg

2 keer i.c.m.

Interne overleggen

bestuursoverleg

Hanneke van Nistelrode

Directeur PKF Wallast

Bruun van der Steuijt

Adviseur bij de gemeente

Overleg Raad van Advies

penningmeester

Delft

Aad van der Harg

1 keer

Michiel Zwaan

Business Manager bij Rijk
Zwaan

Coördinatoren uitgiftepunten

Externe overleggen
In 2018 hebben bestuursleden en/of coördinatoren
deelgenomen aan de volgende overlegvormen:

Voedselbank Delft & Pijnacker-Nootdorp telde in 201
zeven uitdeelpunten. Per uitdeelpunt zijn de volgende

• Regionaal Overleg Voedselbank Haaglanden

coördinatoren aangesteld:

• Algemene Ledenvergadering van de Vereniging

Immanuëlkerk

Jan Heinsbroek

Adelbertkerk

Ab Moes (tot 1 maart 2018)
Leo Haring & Jan Verheul
(vanaf 1 maart 2018)

Hofkerk

Ellis de Wit

Vierhovenkerk

Karel Heitkamp

Het Boek

Henk Advocaat

Pijnacker

Mary Klijnsma &

Nederlandse Voedselbanken
• Interkerkelijk Diaconaal Beraad
• Pact Tegen Armoede
• Rooms-katholiek Stadsdiaconaat

Lida Gierveld
Nootdorp

Chris van der Linden
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Voorwoord

We zijn dankbaar te kunnen spreken van een financieel

In het jaar 2003 begon Voedselbank Delft
met de eerste activiteiten in de vorm van het
verstrekken van voedselpakketten aan de
minstbedeelden in Delft. Dat was in het jaar
2018 dus alweer 15 jaar geleden. Geen reden om
een feestje te vieren, wel aanleiding om erbij stil
te staan, onder het motto: hoe groter de kloof,
hoe mooier de brug.

kwantitatief en kwalitatief steeds beter. De totale

Helaas is ook dit jaar het aantal cliënten niet afgenomen.

Er is weer buitengewoon veel werk verzet. Dat kan door

Hoe kan het dat er in tijden van economische voorspoed

alle goede gevers en leveranciers van voedsel en vooral

toch nog zoveel behoefte is aan voedselhulp? Waarom

ook door de bewonderenswaardige inzet van onze

lukt het veel mensen in onze doelgroep niet om

vrijwilligers. Elke week zetten zij zich belangeloos in en

weg te blijven van ernstige financiële en bijkomende

creëren zij steeds mooiere voedselpakketten en extra’s

noodsituaties? Elk persoon of elk huishouden heeft zijn

voor onze cliënten.

gezonde organisatie. De voedselpakketten worden
winkelwaarde ervan is op jaarbasis al ruim de € 1.100.000
gepasseerd. Daarnaast zijn er ook dit jaar andere
activiteiten door het jaar heen georganiseerd, vooral
voor kinderen en vaak samen met andere organisaties.
Dankzij donaties van veel goede gevers konden we de
noodzakelijke uitgaven doen, zoals de jaarlijkse extra’s bij
de zomervakantie, Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw.

eigen verhaal. De schuldenproblematiek, verslavingen en
laaggeletterdheid zijn belangrijke elementen die hieraan

We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan in 2019.

ten grondslag liggen. Algemene maatregelen zullen helaas

Zet de toename van het aantal cliënten weer door, of

weinig soelaas kunnen brengen. Vaak is persoonlijke hulp

mogen we toch nog een afname verwachten? Neemt

en begeleiding het enige wat mensen kan helpen. Maar

de maatschappelijke kloof tussen arm en rijk verder

dan moet men wel hulp willen.

toe, of profiteert onze doelgroep eindelijk ook van de
economische voorspoed? Wij blijven ons in ieder geval

We hebben dit jaar meegewerkt aan het theaterstuk

inzetten voor de minstbedeelden in onze samenleving

“Thuislozen” dat tweemaal werd opgevoerd in Theater

zolang dat nodig is en slaan daarmee een brug met een

de Veste. Dit stuk gaf een levensecht en indrukwekkend

helpende hand. Het is immers waar: hoe groter de kloof,

beeld van de situatie waarin ook een deel van onze

hoe mooier de brug.

doelgroep verkeert. Zij hebben begrip en hulp van
anderen zo hard nodig.

Namens het bestuur,
Hans Mostert

Gelukkig zijn er veel hulporganisaties die zich inzetten
voor de minstbedeelden in onze samenleving. Maar
dat is niet genoeg. Voedselbank Delft is met wethouder
Schrederhof en de gemeente Delft in gesprek over hoe we
voor de nood bij urgente en langdurige afnemers van de
Voedselbank duurzame oplossingen kunnen realiseren.
Het ziet er helaas niet naar uit dat we ons werk eindelijk
kunnen gaan afbouwen. Integendeel, de Voedselbank is
na 15 jaar niet meer weg te denken uit onze welvarende
samenleving. Ze is in Delft inmiddels uitgegroeid tot een
bedrijfsmatige organisatie met bijna 100 vrijwilligers die
52 weken in het jaar haar diensten verleent aan hen die
dat nodig hebben.

PAGINA 5

ORGANISATIE

De Voedselbank heeft zich dit jaar verder
ontwikkeld naar een ‘volwassen’ organisatie
waar werkprocessen zijn gestandaardiseerd.
Op basis van een meerjarenbeleidsplan
wordt nu gericht gewerkt aan de toekomst.
Door een constante zorg voor de kwaliteit
van de producten, het voedselpakket en
de dienstverlening aan de cliënten, is een
stevige basis gelegd om ook de toekomst met
vertrouwen tegemoet te zien.
Het verslagjaar 2018 wordt gekenmerkt door continuering

Begin 2018 werd de toelatingsnorm voor cliënten van

van de in de afgelopen jaren ingezette trends en

de Voedselbank verruimd. Of, en zo ja, welk effect dit

ontwikkelingen. De organisatie krijgt hierdoor het

heeft gehad op het aantal cliënten van de Voedselbank,

karakter van volwassenheid in structuur en cultuur.

is moeilijk te duiden. Wat wel helder is, is dat een grote

Dit is te merken in de wekelijkse werkzaamheden

toename van het aantal cliënten is uitgebleven. Vooral

die ten grondslag liggen aan het leveren van een

aan het eind van het jaar nam het aantal cliënten weer

voldoende kwalitatief en kwantitatief voedselpakket

toe. Landelijk werd opnieuw besloten de toelatingsnorm

aan onze cliënten, waarbij de missie van de

te verruimen voor 2019. Opnieuw zal moeten worden

Voedselbank (voedselhulp bieden en het tegengaan van

afgewacht wat dit tot gevolg heeft voor het aantal cliënten

voedselverspilling) uitgangspunt is. Maar er zijn meer

van de Voedselbank.

aspecten zichtbaar die getuigen van een bepaalde mate
van volwassenheid.

De in 2017 gestelde constatering dat de economische
opleving van de afgelopen jaren aan een deel van de

Genoemd kunnen worden de nog steeds toenemende

bevolking voorbijgaat, blijft onverminderd gelden voor

verwerving van voedsel, maar tegelijkertijd ook de

2018. Voor de relatief grote en nog steeds groeiende

toenemende kritische houding ten opzichte van de

groep cliënten die lange tijd van de Voedselbank

toeleveranciers, waarbij houdbaarheid een kritische factor

gebruik maakt, vragen we zowel in de pers als in

is. Het contractueel vastleggen van leveringsafspraken als

overleggen op bestuurlijk niveau aandacht. De indruk

gevolg van landelijke afspraken met grote (supermarkt)

is dat de groeiende maatschappelijke kloof meer in

bedrijven vormt eveneens een onderdeel van de

de belangstelling komt te staan. Dit komt tot uiting

professionalisering van de toeleveringen. Daarnaast

in bijvoorbeeld de gesprekken die gevoerd werden

is de ingezette trend van de laatste jaren om steeds

met de gemeente en maatschappelijke instanties. De

meer regionaal en lokaal voedsel te verwerven steeds

Voedselbank zal voor de toenemende ongelijkheid in de

meer zichtbaar. Voedselbank Delft mag dan ook

samenleving aandacht blijven vragen, als vindplaats van

vertrouwen op de leveranties van een toenemend

concrete schrijnende gevallen die als voorbeeld kunnen

aantal regionale leveranciers, collega-Voedselbanken

dienen.

en lokale inzamelingsinitiatieven van onder andere

Landelijke ontwikkelingen

maatschappelijke organisaties zoals scholen en
bedrijven. Een steeds meer beleidsmatige benadering
van de korte en middellange termijn, goede contacten

In het afgelopen jaar zijn met de grote toeleverende

op allerlei niveaus in de samenleving en een verdere

bedrijven verdere afspraken gemaakt over de kwantiteit

professionalisering van de communicatie, versterken het

en kwaliteit van de leveranties. Een voorbeeld hiervan

beeld van een organisatie die onder controle is.
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zijn de contracten met Albert Heijn, waarbij op landelijk

gevestigd aan de Boomaweg in Den Haag, in 2019 zouden

niveau afspraken zijn gemaakt die op lokaal niveau verder

moeten plaatsmaken voor woningbouw. Hierdoor zijn

zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Voor

gesprekken op gang gekomen tussen DC Haaglanden

Voedselbank Delft is dit voor het grootste deel gebeurd.

en DC Rotterdam om eventueel samen verder te gaan.
Ook de provincie speelt hierbij een rol onder de noemer

Op landelijk niveau blijft de voedselverdeling een

duurzaamheid. Voor Voedselbank Den Haag betekent dit

knelpunt. Waar de meeste regio’s soms meer dan

dat zij naar een andere locatie zullen moeten zoeken.

voldoende voedsel weten te verkrijgen, komt het nog

Bestuur

regelmatig voor dat andere regio’s een tekort hebben.
Unaniem is door alle Voedselbanken de bereidheid

Volgens het rooster van aftreden moet Voedselbank

uitgesproken mee te werken aan een betere verdeling

Delft op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het huidige

van met name het landelijk verworven voedsel. Het is

bestuurslid, tevens voorzitter, heeft de statutaire

aan de landelijke organisatie van de Voedselbank om

aftredingstermijn bereikt.

het logistieke vraagstuk dat hierbij hoort op te lossen.
Een actie die in dit verband relevant is, is de nieuwe

Beleidsplan 2018 - 2020

samenwerking tussen een aantal Westlandse bedrijven
om groente- en fruit stromen bij elkaar te brengen in een
distributiecentrum ten behoeve van de Voedselbank; het
zogenaamde ABC-terrein. Dit initiatief is als een pilot van
start gegaan. Hoewel de resultaten (nog) niet zichtbaar

thema’s: cliënten, voedselverwerving, organisatie en
communicatie, vrijwilligers en financiën. Aan de concrete

Een derde landelijke ontwikkeling is het aanpassen van
de toelatingsnorm. De toelatingsnorm werd aan het begin
van 2018 al aangepast, en in december vond opnieuw een
wijziging plaats. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot
het effect zal zijn van de normaanpassing op het aantal

gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering is
met het Distributie Centrum (DC) Haaglanden een
samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij ook
de financiering van het distributiecentrum is geregeld.
Daarnaast is een discussie over de toekomstige
huisvesting van het DC Haaglanden en Voedselbank
Den Haag ontstaan. In de loop van het jaar bleek dat
het DC Haaglanden en Voedselbank Den Haag, beide

Groene status
Houwers Groep met betrekking tot de voedselveiligheid.

Tot slot is het Voedselbank Reglement aangepast en het

Als gevolg van de landelijke afspraken die zijn

activiteiten wordt momenteel uitvoering gegeven.

Op 26 april vond de jaarlijkse inspectie plaats door de

cliënten.

Regionaal overleg platform Haaglanden

bestuursvergadering vastgesteld. Aan dit beleidsplan
een lijst met concrete acties gegroepeerd rondom de

positief.

aangepaste versie.

definitieve vorm en inhoud. Het werd in januari in de
is uitwerking gegeven door middel van een actieplan;

zijn, zijn de verwachtingen voor de langere termijn

Handboek Voedselveiligheid is voorzien van een nieuwe

Het beleidsplan 2018 – 2020 kreeg dit jaar zijn

De Voedselbank heeft daarbij de al eerder verkregen
groene status behouden met voor het eerst in haar
bestaan een score van 100 punten, de hoogst haalbare
score. Grote dank en waardering voor alle medewerkers
van de Voedselbank voor deze collectieve prestatie, op
gepaste wijze gevierd, is hierbij op zijn plaats.

Privacy
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening
zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie dezelfde
privacywetgeving geldt. Ook de Voedselbank werd door
deze wetgeving aangezet tot het nemen van de nodige
stappen. De volgende documenten zijn ontwikkeld:
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1. Toestemmingsformulier Voedselbank
Delft (verwerkersovereenkomst)
2. Privacy-statement gepubliceerd op de website
3. Register van gegevensverwerking Voedselbank Delft

PR en communicatiecommissie
De belangrijkste PR en communicatiewerkzaamheden
van het afgelopen jaar zijn: (1) de ontwikkeling van het
jaarverslag van 2018 (vormgeving en redactie), (2) het
opstellen van twee nieuwsbrieven (juni & december) en
(3) de start van een samenwerking met een cartoonist
voor visuele communicatie naar cliënten. Zoals ieder
jaar heeft de communicatiecommissie geholpen bij het
publiceren van persberichten.

Fondsenwerving
De Voedselbank is voor de dekking van de kosten van
onze bedrijfsvoering voor het overgrote deel afhankelijk
van financiële donaties van vele goede gevers zoals
kerken, bedrijven, scholen, instellingen en particulieren.
Vanuit de gemeentes in ons werkgebied, te weten Delft,
Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland ontvingen we
een welkome aanmoedigingssubsidie.
Voor enkele grotere investeringen en projecten in 2018
hebben we fondsen aangevraagd:
• Ter bekostiging van de extra’s, met name voor
kinderen, die we verstrekken bij speciale momenten in
het jaar zoals Moederdag, de zomervakantie,
Sinterklaas (viering en cadeaus), Kerstmis (kerstpakket)
en Oud & Nieuw (oliebollen) hebben we het gevraagde
bedrag van € 15.675 ontvangen van Stichting
de Lichtboei.
• Een fondsaanvraag bij Stichting Hulp aan Delftse
Jongeren (SHDJ) heeft het mogelijk gemaakt om alle
kinderen in het voortgezet onderwijs te kunnen
voorzien van een Schoolspullenpas ter waarde van
€ 50. In totaal werd hiervoor een bedrag van € 8000
toegekend.
We zijn onze donateurs en sponsors dankbaar voor alle
financiële ondersteuning.
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SOCIAAL-FINANCIEEL
ADVISEURS

Iedereen die zich meldt als cliënt van de
Voedselbank krijgt een intakegesprek bij een
sociaal-financieel adviseur. Wanneer het recht
op een voedselpakket is vastgesteld, krijgen
cliënten standaard drie maanden lang een
pakket. De sociaal-financieel adviseurs hanteren
daarbij normen voor het bedrag dat maandelijks
aan voedsel kan worden besteed. Deze zijn
vastgesteld door de Landelijke Vereniging
Voedselbanken Nederland.
Voedselbankcliënten kunnen op twee manieren bij de

Op elk uitgiftepunt zijn één of meerdere sociaal-financieel

Voedselbank komen: een verwijzer meldt de cliënt bij

adviseurs aanwezig. Het streven is om de cliënten

ons aan óf cliënten komen zelf langs bij een uitgiftepunt.

driemaandelijks te spreken over hun financiële situatie.

De verwijzers zijn bijvoorbeeld budgetbeheerders

Dan wordt nagegaan of er verbeteringen te verwachten

zoals Stichting Budgethulp. De Voedselbank krijgt

zijn of dat de situatie van de cliënt al verbeterd is. Vaak

ook regelmatig cliënten via Vluchtelingenwerk Delft,

nemen de adviseurs ook contact op met de instanties

de Financiële Winkel van de gemeente Delft, het

die de cliënten ondersteunen. Als de cliënt een hoger

maatschappelijk werk of via het Interkerkelijk Sociaal

bedrag kan besteden aan voedsel dan de landelijke

Fonds.

norm voorschrijft, wordt in overleg met de cliënt en de
ondersteunende instantie door de sociaal-financieel-

Naast het intakegesprek en het vaststellen van het

adviseur afgesproken wanneer de cliënt de Voedselbank

recht op een voedselpakket adviseren en helpen de

verlaat.

sociaal-financieel adviseurs de cliënten bij het vinden
van ondersteuning voor het oplossen van hun financiële

Periodiek overleg

problemen. Door hun kennis van de ‘sociale kaart’
van Delft, Pijnacker of Nootdorp, hebben zij een goed

Iedere twee weken is er overleg tussen de

overzicht van de diverse organisaties die de cliënten

sociaal-financieel adviseurs, voorgezeten door de

kunnen helpen. In voorkomende gevallen worden de

portefeuillehouder cliëntzaken uit het bestuur. Omdat

cliënten doorverwezen voor juridische hulp. Ook werkt

achter iedere cliënt een ander verhaal schuilt, is het

de Voedselbank samen met budgetbeheerders die de

goed ervaringen met elkaar te delen en te sparren over

financiën van de cliënten beheren.

lopende zaken. Dit helpt enerzijds om consequent te
zijn bij het beoordelen van iedere specifieke casus en

Pakketverstrekking

anderzijds om elkaar te steunen en te helpen bij soms
ingewikkelde kwesties en doorverwijzingen.

Iedere week worden op donderdagmiddag de
voedselpakketten uitgedeeld op vijf uitgiftepunten in
Delft, één in Nootdorp en één in Pijnacker. Verreweg
de meeste cliënten komen de pakketten zelf ophalen.
Enkele cliënten zijn, vaak door (tijdelijke) medische
beperkingen, niet in staat om hun pakket op te halen. De
pakketten worden dan bezorgd door een vrijwilliger van
de Voedselbank.
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KWALITEITSZORG

Het bereiken van de maximale score van 100
punten tijdens de jaarlijkse inspectie was op
het gebied van kwaliteitszorg een hoogtepunt.
Een resultaat dat als een collectieve prestatie
mag worden gezien. De uitdaging is om dit hoge
niveau vast te houden. Maar kwaliteitszorg is
meer. Er wordt steeds kritischer gekeken naar
de kwaliteit van de leveranties. Op het gebied
van de temperatuurregistratie en schoonmaak
wordt deelgenomen aan een pilot die moet
leiden tot de invoering van een digitaal systeem.
Genoeg werk aan de winkel dus, alertheid blijft
geboden.
Kwaliteitszorg blijft onveranderd het belangrijkste

producten leverden van slechte kwaliteit of met

aandachtspunt voor de Voedselbank. Aandacht gericht

overschrijding van de THT/TGT. Het voorraadbeheer is

op voedselveiligheid, schoonmaak, persoonlijke hygiëne,

verder geautomatiseerd en de bewaking van de koelketen

voorraadbeheer en bewaking van koelketen zijn allemaal

geïntensiveerd.

aspecten die voortdurend worden gecontroleerd en waar
mogelijk vastgelegd ter waarborging van de kwaliteitszorg.

Met betrekking tot de schoonmaak is een nieuw,

Alle aangeleverde versproducten en vlees en vleeswaren

gedetailleerder systeem van rapporten ontwikkeld. Hierin

worden gecontroleerd op houdbaarheidsdatum. Vlees

wordt per ruimte van een schoonmaakschema gebruik

en vleeswaren vóór de houdbaarheidsdatum worden

gemaakt. Ook de krattenreiniging is in het schema

direct uitgedeeld of voorzien van de speciaal voor de

opgenomen. Er wordt maandelijks gerapporteerd.

Voedselbank ontworpen sticker en direct ingevroren. Met
leveranciers zijn aanvullende afspraken gemaakt met

Cleanupp

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

In de afgelopen jaren is een systeem ontwikkeld waarbij
een voorraadadministratie en het vastleggen van de

Mede door de toename van de leveringen door de

koelketen gestandaardiseerd is met behulp van Microsoft

supermarkten, zowel in aantal supermarkten als in het

Excel. In het verleden is op landelijk niveau geprobeerd

aantal geleverde producten, werd het noodzakelijk om

hiervoor een geautomatiseerd systeem voor in het leven

kritischer te kijken naar de geleverde kwaliteit. Er viel

te roepen. Voedselbank Delft deed mee aan de HACCP-

een duidelijke toename te zien van producten die niet

pilot, maar door de te ingewikkelde opzet heeft de pilot

voldeden aan de normen van de voedselveiligheid. Met

geen vervolg gekregen. Dit jaar is er een nieuwe poging

name de overschrijding van de THT/TGT (houdbaarheid)

om de koelketen en schoonmaak vast te leggen in een

van versproducten bleek een steeds groter probleem,

digitaal systeem: Cleanupp. Voedselbank Delft doet als

ondanks de afspraken met betrekking tot leveranties.

enige Voedselbank in Nederland mee aan deze pilot.

Het gevolg was toenemende tijdsdruk en frustratie bij

Aan het eind van het verslagjaar werkte Cleanupp naar

het uitzoeken en controleren van de binnengekomen

behoren, hoewel het systeem nog niet overal wordt

producten en meer werk om de afgekeurde leveranties af

gebruikt. Dit ligt echter niet aan het programma maar is

te voeren.

te wijten aan menselijke en technische factoren. In 2019
zal besloten worden of het systeem landelijk zal worden

Gedurende het jaar werd er besloten om afscheid te

uitgerold.

nemen van een aantal leveranciers die structureel
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Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit, zijn in

te weten: oliën en vetten en vlees en vleesproducten.

2018 de volgende maatregelen genomen:

Het afgelopen jaar is dit verder verbeterd. Voor wat
betreft vlees en vleesproducten is de leverantie vanuit

1. Ten behoeve van de beheersing van het

de supermarkten goed op gang gekomen, zo goed

temperatuurbeheer is een minimum/maximum-

zelfs dat een overschot dreigt. Het voorzien van collega

thermometer aan de buitenkant van de vriescel

Voedselbanken uit de omgeving biedt uitkomst. Aan oliën

geplaatst, zodat op ieder moment gecontroleerd kan

en vetten blijft onverminderd een tekort bestaan, dat

worden wat de boven- en beneden-waarde is geweest.

slechts periodiek door inkoop van producten kan worden

2. Ten behoeve van de beheersing van het

opgelost.

temperatuurbeheer is een digitaal alarmsysteem
geïnstalleerd op zowel de vries- als de koelcel. Stijgt
de temperatuur boven een van tevoren, conform
wet- en regelgeving, ingevoerde waarde, dan gaat er
automatisch een signaal naar de mobiele telefoons
van twee Voedselbankmedewerkers en de leverancier.
Zo is het mogelijk permanent op elk moment van de
week op de hoogte te zijn van de werking van de koelen vriesapparatuur.
3. Invoering logboek schoonmaak.
4. Als onderdeel van het beleidsplan 2018 – 2020 en de
daaraan gekoppelde acties worden voorbereidingen
getroffen om te komen tot een tweede uitdeeldag. De
belangrijkste overweging om hiertoe over te gaan, is
het feit dat veel leveranties van versproducten te kort
voor de THT-datum geleverd worden om op de vaste
uitdeeldag (donderdag) uitgedeeld te kunnen worden,
met als gevolg dat deze producten moeten worden
afgevoerd. Een tweede uitdeeldag op bijvoorbeeld
dinsdag zou dit probleem kunnen oplossen.
5. Er is kritisch gekeken naar de kwaliteit, kwantiteit
en regelmaat van af te voeren producten. Ook zijn er
alternatieven onderzocht voor de afvoer van
afgekeurde producten (waaronder meerdere afnemers
of Avalex).
6. Er hebben zich acht vrijwilligers gemeld voor het volgen
van een cursus EHBO.
Voedselbank Delft ontving met

Kwaliteit voedselpakket

trots het inspectie certificaat van
100 punten van de Houwers Groep

Wekelijks wordt bijgehouden wat de samenstelling
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
gebruikt wordt. In het verleden was het vaak zo dat zich
leemtes in het voedselpakket voordeden in twee schijven,
PAGINA 14

100
INSPECTIE
CERTIFICAAT
Stichting Voedselbank Delft
Schieweg 87 K te Delft
is geïnspecteerd in de bedrijfsruimten en heeft aangetoond in voldoende mate, conform inspectiereglement HG, te
voldoen aan de basisvoorwaarden en de procesbeschrijvingen op basis van infoblad 76, aangevuld met Handboek
Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Door voldoende naleving van de voorschriften uit een goedgekeurde Hygiënecode voldoet een
bedrijf aan haar wettelijke HACCP verplichtingen uit de
Verordening EG 852/2004.
De inspectie is onaangekondigd uitgevoerd volgens een vaststaand plan en normbeoordeling,
ondersteund door waarnemingen en metingen. Alle bevindingen zijn vastgelegd in een gedetailleerd
inspectierapport dat gekoppeld is aan onderstaande inspectiedatum.

De inspectie is uitgevoerd op:
26 april 2018

Mevr. T. Houwers
Directeur

Certificaatnummer:
162107/120109/006
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VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor
onze Voedselbank. Zij zorgen ervoor dat de
organisatie van de Voedselbank kan draaien.
De vrijwilligers verzamelen vrijwel dagelijks het
voedsel en maken het mogelijk om wekelijks
de voedselpakketten uit te delen. Vergeleken
met vorig jaar is het totaal aantal vrijwilligers
licht toegenomen, toch blijft het vinden van
vrijwilligers moeilijk.

Aantal vrijwilligers

Vertrek en aanstelling van vrijwilligers

Bij de Voedselbank zijn uitsluitend vrijwilligers actief.

Net als bij andere (vrijwilligers) organisaties, heeft

Er zijn geen betaalde krachten. Eind 2018 werkten er

de Voedselbank te maken met verloop onder haar

95 vrijwilligers bij de Voedselbank: 62 in Delft, 15 in

vrijwilligers. In 2018 zijn 17 nieuwe vrijwilligers gestart:

Nootdorp en 18 in Pijnacker. Dat waren 41 mannen en

16 in Delft, 0 in Nootdorp en 1 in Pijnacker. Er zijn 10

54 vrouwen. Van hen was 57% ouder dan 66 jaar, 43%

vrijwilligers vertrokken: 8 in Delft, 1 in Nootdorp en 1

van de vrijwilligers is dus jonger dan 66 jaar, waarvan 6

in Pijnacker. De redenen zijn verhuizing, gezondheid of

jonger dan 40 jaar. De 4 bestuursleden, ook vrijwilligers,

ouderdom, persoonlijke omstandigheden of mantelzorg

zijn in de genoemde cijfers niet meegenomen. In totaliteit

en/of het vinden van betaald werk. Het geeft een goed

besteden de vrijwilligers samen naar schatting ruim 500

gevoel dat veel vertrekkende vrijwilligers weer een baan

uren per week aan het werk voor de Voedselbank. Dit

hebben gevonden. Het was in 2018 weer moeilijker om

is ongeveer 5,3 uur per week per vrijwilliger. Dat is op

vrijwilligers te vinden dan het jaar ervoor. Eind 2018

jaarbasis 26.000 uren.

stonden er 5 vacatures open in Delft.
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BIJZONDERE
PROJECTEN

In 2018 is een aantal culturele projecten
geïnitieerd om met name de kinderen van onze
cliënten positieve ervaringen mee te geven. Het
team Bijzondere Projecten is dit jaar uitgebreid.
bij Huiswerkinstituut Martijn Kirsten.

Diverse activiteiten die werden georganiseerd:

• Samen met Stichting Jarige Job zorgen wij ervoor
dat alle jarige kinderen (2 t/m 12 jaar) een verjaardags-

• Museum Prinsenhof (in samenwerking met de

pakket ontvangen.

Vakantiebank Delft): 30 cliënten en hun kinderen

• Met regelmaat krijgt ieder uitdeelpunt twee

hebben begin 2018 deelgenomen aan het project
‘Op avontuur in het Prinsenhof’. In november zijn 100

boekenkisten: één met boeken voor volwassenen en

polsbandjes aan cliënten uitgereikt voor ‘Night at the

één voor de kinderen.
• Wij zorgen ervoor dat de Vakantiebank vele

museum’.

(vrijetijds)projecten op alle uitdeelpunten kan 		

• Supermarkten: grote supermarkten zorgen er

promoten en cliënten zich aldaar in kunnen schrijven.

regelmatig voor dat de kinderen worden voorzien van

• Dit jaar heeft iedere moeder, vrouw, vriendin,

promotiemateriaal (zoals voetbalplaatjes).

oma een notitieboekje ontvangen voor Moederdag,

• Theater de Veste: een van onze vrijwilligers is
gastspeler geweest in het theaterevenement 		

vervaardigd uit gerecycled materiaal bij de Stichting

‘Thuislozen’ ontwikkeld door onder andere Adelheid

Stunt.
• In samenwerking met Boekhandel Kempers

Roosen.

(The Read Shop) is aan 160 kinderen (11 t/m 16

• Mijn Held: wij hebben een bijdrage geleverd
aan het ‘lintje’ van René van Winden, de oprichter

jaar) die naar het voortgezet onderwijs gaan de 		

van de Stichting Mijn Held, die o.a. kinderen van 		

BacktoSchoolpas uitgereikt. Deze geeft €50 korting op

onze cliënten een dagje verwent door hen in contact te

leermiddelen.
• Een moment in het jaar waar door vele gezinnen

brengen met hun held.

en hun kinderen naar uitgekeken wordt, is de		

• New York Pizza: New York Pizza heeft de
Voedselbank verrast met honderden pizzavouchers

vakantietas. Ieder kind krijgt nieuwe kleurtjes, 		

voor alle cliënten.

vakantie-doe-boeken, puzzels, etc. evenals de tas zelf.
• Dit jaar is Sinterklaas (filmvoorstelling/-feestje in

• Vrijwilliger en fotografe Heleen van de Ven is
een project gestart waarbij cliënten foto’s van hun

Filmhuis Lumen en schoenzetproject DSB) met pieten

gezin kunnen laten maken.

langs de deuren gevierd. Er was een gevulde jutezak
voor iedere cliënt met een kind van 0 t/m 12 jaar. Met

• Via de Voedselbankuitdeelpunten zorgen
wij ervoor dat informatie over bijvoorbeeld 		

dank aan vele goede en gulle gevers (zoals Stichting

theatervoorstellingen en Taptoe Delft bij de cliënten

Sint voor Ieder1) en de studenten van Virgiel en DSB.

bekend wordt.

Samenwerking met andere hulpinstanties

Terugkerende activiteiten:
Voedselbank Delft werkt samen met andere
hulpinstanties zoals kledingbank de Buurvrouw,

• Door de jaarlijkse inzameling van DEkoffiepunten via de Delftse Lions Clubs heeft 		

Babyspullen.nl, Non-foodbank, Vakantiebank, Stichting

Voedselbank Delft 2630 pakken koffie ontvangen.

Jarige Job en de Stichting Kinderen van de Voedselbank.
Dankzij de inzet van alle Voedselbankvrijwilligers en de

• Wij verzorgen bij de babypakketten van Stichting
Babyspullen toegang tot gratis kleding bij de 		

toezegging van subsidiegelden, particuliere giften en

Buurvrouw, kledingpakketten voor alle kinderen bij

giften van vele bedrijven en instellingen konden alle

Stichting Kinderen van de Voedselbank en aanmelding

projecten uitgevoerd worden.
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VERWACHTINGEN &
VOORNEMENS
VOOR 2019

Continuïteit en kwaliteit van onze
dienstverlening is belangrijk voor onze
Voedselbank. Daar moet permanent aan
gewerkt worden. Ook voor 2019 zijn er wat dit
betreft weer de nodige voornemens. We zien
dat het aantal cliënten weer wat is toegenomen.
De vraag is of dat in 2019 zal doorzetten.
Wat zal komend jaar ons brengen? Het gaat
economisch steeds beter in ons land, maar gaat
onze doelgroep daar ook van profiteren? We
betwijfelen of dat het geval zal zijn. We willen op
alle scenario’s voorbereid zijn.

zo goed mogelijk blijven samenwerken met andere
hulporganisaties. De 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

Verwerving van voedselproducten

levensonderhoud kunnen voorzien. De trainingen van

Het verkrijgen van goede en bruikbare overschotten

toename van het aantal cliënten dat langer dan drie jaar

Delft voor Elkaar worden ook in 2019 voortgezet. De
gebruik maakt van onze dienstverlening baart ons zorgen.

uit de voedselbranche blijft, in totaliteit bezien, op peil.

In overleg met wethouder Schrederhof zal hier door de

Omdat de aanvoer die we via Regio Haaglanden van

gemeente Delft aandacht aan worden besteed. Cliënten

de landelijke organisatie krijgen, ook in dit verslagjaar

uit deze categorie die dat nodig hebben en ook willen,

weer is teruggelopen en naar verwachting niet zal

kunnen op bijzondere hulp van de gemeente rekenen. We

toenemen, is het een uitdaging om toch voldoende

zullen het komende jaar zien of dit tot resultaat zal leiden.

gezonde voedselproducten te verkrijgen. Hier zal
blijvend de nodige inspanning voor moeten worden
geleverd, vooral bij lokale leveranciers zoals groothandels
en supermarkten. De ingezette samenwerking met

Kwaliteit van organisatie en processen
In 2018 is een concreet actieplan opgesteld naar

Voedselbanken in de omgeving zal worden voortgezet.

aanleiding van het beleidsplan voor de komende jaren.

Als wij te veel van een bepaald product hebben, kunnen
zij mee profiteren en vice versa. Het weggooien van goed
voedsel willen we te allen tijde voorkomen.

In 2019 wordt gewerkt aan deze acties. Een onderwerp
is bijvoorbeeld ‘bereikbaarheid voor cliënten’, zijn wij
bereikbaar en toegankelijk voor alle huishoudens die

Samenstelling voedselpakket

onze dienstverlening nodig hebben? Andere onderwerpen

We slagen er steeds meer in een gevarieerd pakket,

gebruikmaking van social media, het vrijwilligersbeleid en

zijn het optimaliseren van de communicatie zoals
het ontwikkelen van een meerjarige begroting.

gebaseerd op de Schijf van Vijf, samen te stellen.
Inmiddels verkrijgen we meer dan voldoende vis, vlees

Spreiding van uitgiftedagen

en vleeswaren. We verwachten in 2019 vooral aandacht
te moeten besteden aan het verkrijgen van fruit, boter en
olie.

De uitgiftemomenten zullen op verschillende dagen in
de week gaan plaatsvinden. Dit is nodig om beter van de

Samenwerking met andere hulpinstanties

levering van verse producten door lokale supermarkten

Onze focus is gericht op het verstrekken van gezond

kunnen veel van deze producten die opgehaald

te kunnen profiteren. Bij uitgifte alleen op donderdag
worden op vrijdag, maandag en dinsdag vanwege de

voedsel. Wel willen we ook in 2019 weer iets extra’s
kunnen blijven doen, vooral voor de betrokken kinderen.
Er zijn al fondsen benaderd voor de financiering.
Voor andere materiële behoeften willen we graag

houdbaarheidsdatum niet meer worden uitgegeven. Door
één of meer uitgiftepunten te verhuizen naar de dinsdag
wordt dit probleem voor een belangrijk deel opgelost.
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FINANCIËN

Financiële verantwoording
De investeringen in 2017 die noodzakelijk waren voor de professionalisering
en ontwikkeling van onze organisatie, hebben in 2018 geleid tot hogere
transportkosten en licht hogere kosten voor energie en het onderhoud aan
de koelinstallaties.

Vaste lasten
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat aan vaste lasten zoals huur, energiekosten
en exploitatiekosten van het distributiecentrum in 2018 een bedrag van € 43.500 is
uitgegeven. In 2017 was dit afgerond € 42.000. Aan transportkosten, die o.a. bestaan uit
brandstof, onderhoud, autoverzekering en motorrijtuigenbelasting, is in 2018 een bedrag
van € 27.900 uitgegeven; in 2017 bedroegen de transportkosten € 23.600. De vaste lasten
leggen een groot beslag op de middelen uit de fondsenwerving. Het is voor de continuïteit
van de Voedselbank van groot belang om de 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 2017 toe met € 8.000: van
€ 86.500 in 2017 naar € 94.500 in 2018. De giften van kerken en kerkelijke instellingen
daalden van € 10.700 in 2017 naar € 10.600 in 2018. In 2018 daalden de donaties van
overige instellingen en bedrijven van € 13.600 in 2017 naar € 11.700 in 2018. De giften van
particulieren daalden van € 32.700 in 2017 naar € 28.500 in 2018.
De ontvangsten uit giften voor iets extra’s voor onze cliënten rond de feestdagen namen
toe van € 13.300 in 2017 naar € 15.700 in 2018. De verhoging van de giften in 2018
betreft een bijdrage van Stichting de Lichtboei voor iets extra’s met de feestdagen. Van
Stichting Hulp aan Delftse Jongeren ontvingen wij een gift van € 8.000 voor schoolspullen
en voor de Basis Bundel, Samen Sterk in Leren, een gift van € 1.500. Voor de aankoop
van voedsel ontvingen wij een gift van € 2.500 Van Stichting Leven in Delft inz. Actie en
Van de Sponstocht Biking2Skool ontvingen wij een bijdrage van € 600. Voor de jaarlijkse
conservenblikkenactie is € 1.900 gedoneerd (in 2017: € 1.800).
Van de Gemeente Delft heeft de Voedselbank Delft in 2018 de jaarlijkse prestatiesubsidie
van € 5.200 ontvangen. Van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Voedselbank Delft
in 2018 een budgetsubsidie van € 2.500 toegekend gekregen. Van de Gemeente MiddenDelfland 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 € 4.300 als bijdrage in
de kosten. De bijdrage in 2017 bedroeg € 4.500. 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 € 15.000: van € 73.700
in 2017 tot € 87.900 in 2018. De belangrijkste verklaring voor deze stijging betreft hogere
uitgaven voor de energie- en exploitatie en met name de hogere transportkosten.
Aan huur, energie en overige exploitatiekosten is in 2018 € 43.500 uitgegeven tegen €
42.000 in 2017. De transportkosten zijn in 2018 gestegen met € 4.300 (van € 23.600 in
2017 tot € 27.900 in 2018), exclusief de vrijval uit voorziening en verkoop in 2017 van een
bedrag van € 8.200. De oorzaak van de gestegen kosten is voornamelijk het onderhoud
en schade aan de transportmiddelen. De uitgaven voor de inrichting namen met € 4.400
af. Voor de inrichting zijn in 2018 de volgende aankopen gedaan: klapkratten, koelkast,
codeertang, een beamer en een stof- en waterzuiger. Voor 2018 is vanuit de Stichting
Voedselbank Haaglanden voor het eerst een bijdrage doorberekend van € 4.600 op basis
van het aantal ingeschreven huishoudens begin 2018.

Financiële uitkomst activiteiten
Voedselbank 2018
Het totaal van de bestedingen voor onze doelstelling bedroeg in 2018 € 117.700 (in 2017:
€ 88.500). Uit fondsenwerving kwam in totaal beschikbaar € 94.300 (in 2017: € 85.800). Per
saldo resulteerde dit in een nadelig resultaat van € 23.400 (in 2017: een nadelig resultaat
van € 2.700). De situatie van teruglopende algemene giften en stijgende vaste kosten zoals
transportkosten, de kosten van energie en de nieuwe bijdrage aan Stichting Voedselbank
Haaglanden dreigt te leiden tot structurele verliezen. Er zal daarom met nog meer
inspanningen gezocht moeten worden naar nieuwe fondsen en donateurs, terwijl ook veel
aandacht moet uitgaan naar de beheersing van de kosten.
De verliezen kunnen nog enkele jaren onttrokken worden aan het ‘Saldo ter vrije
beschikking’, maar deze buffer is ook hard nodig om aangegane verplichtingen te kunnen
nakomen, waarvan de verplichtingen uit de huurcontracten de belangrijkste zijn. Het
nadelig saldo 2018 is onttrokken aan het ‘Saldo ter vrije beschikking’. Na verrekening van
het negatieve saldo 2018 bedraagt het ‘Saldo ter vrije beschikking’ per 31 december 2018
€ 96.594.
Ook dit jaar danken wij onze donateurs en subsidiegevers zeer hartelijk voor de ontvangen
gelden waardoor het mogelijk was om onze doelstelling te realiseren. Wij hopen dat wij
ook in komende jaren op uw hulp en steun kunnen rekenen.
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2018
€
Saldi kas en bank

96.696

Materiele vaste activa

15.199

Vorderingen

5.135

2017
€

Balans per 31 december

2018
€

100.846 Saldo ter vrije beschikking
op 31 december
22.055

96.594

119.998

16.700
3.736
117.030

8.000
465
128.463

5.562

Vooruit ontvangen baten
Nog te betalen kosten
117.030

2017
€

128.463

Zie toelichting op pagina 26.

1
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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
waaraan een bestemming is gegeven, 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						
Boekwaarde per 1 januari 2018: 						

Euro
22.055

Investeringen in het jaar:							

0

Afschrijvingen in het jaar:

						

-6.856

Boekwaarde per 31 december 2018:					

15.199

Vorderingen									
Nog te ontvangen

2018

2017

Euro

Euro

610

1.037

Betaalde waarborgsommen

4.525

4.525

Saldo te vorderen per 31 december

5.135

5.562

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

2018
Euro

Stand per 31 december 2017

119.998

Af: Nadelig saldo 2018

23.404

Stand per 31 december 2018

96.594
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Vooruit ontvangen baten
In 2018 is een bedrag ontvangen van € 15.700 van Stichting Stalpaert van der Wiele voor
de feestdagen in 2019. Van de Gemeente Midden Delfland is € 1.000 subsidie ontvangen
voor 2019.
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Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

2018
€

BATEN

2018
€

2017
€

2017
€

Fondsenwerving
algemeen

Kerken en met kerken verbonden instellingen
Overige instellingen en bedrijven
Particulieren
specifieke acties en giften
Aankoop voedsel
Basis bundel
Schoolpassen
Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar
Conservenactie

10.617
11.702
28.544
50.863

10.749
13.579
32.650
56.978

3.595
1.500
8.000
15.675
1.908
30.678

1.417
0
0
13.253
1.762
16.432

5.200
2.500
1.000
4.329
13.029

5.166
2.500
1.000
4.491
13.157

94.570

86.567

-253

-793

94.317

85.774

subsidies

Waarderingssubsidie Gemeente Delft
Subsidie Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Subsidie Midden Delfland
Bijdrage Voedselbanken Nederland

Totaal ontvangen
kosten fondsenwerving
Totaal beschikbaar uit fondsenwerving
LASTEN
Toelichting
op de Staat van baten en lasten

2018
€

2018
€

2017
€

2017
€

Bestedingen voor doelstelling

Algemeen

algemeen
De Staat van baten en lasten is opgesteld in een vorm

De bestedingen zijn gesplitst in een rubriek Algemeen

Transportkosten

27.888

23.624

waarin de verschillende activiteiten van de Stichting
Af: vrijval uit Voorziening Transport
Voedselbank
Delft zichtbaar worden gemaakt. Onder het
Af: verkoop Mercedes

en een rubriek0Uitgaven die gefinancierd
worden uit
-3.250

de
ontvangsten
met een algemeen karakter en de
Huur
Distributiecentrum

Resultaat

hoofd ‘Fondsenwerving’ worden afzonderlijk getoond

Energie en water
Distributiecentrum
ontvangsten
uit specifieke
acties en giften met een
Exploitatie Distributiecentrum
bestemming.
Verschillende diaconieën stellen gelden

Inrichting
Distributiecentrum
ter
beschikking
voor de aankoop van voedsel voor het
Verpakkingsmateriaal
geval de aanvoer onvoldoende is om een volwaardig

Kantoorkosten

voedselpakket samen te stellen. De uitgaven hiervoor zijn
Algemene kosten
opgenomen onder het hoofd ‘Uitgaven gefinancierd uit

Verstrekkingen e.d. op uitdeelmiddagen

actieopbrengsten
en giften’ met een bestemming.
Kosten vrijwilligers

Bijdrage ST. Voedselbank Haaglanden
uitgaven gefinancierd uit actieopbrengsten

specifieke giften
0 en bijdragen.

-5.000

27.888
15.374
24.566
24.228
5.964
5.391
Het nadelig saldo 2018
van de Staat van baten en lasten
12.378
12.826
8.030
ad € 23.404 is ten laste 3.560
van het Saldo ter vrije beschikking
2.691
2.844
gebracht.
656
952
1.992
2.347
1.730
1.663
1.389
457
4.628
0
87.889
73.664
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en giften met een bestemming
Aankopen vakantietas kinderen

1.353

1.519

Bijdrage Voedselbanken Nederland

4.329
13.029

4.491
13.157

Totaal ontvangen

94.570

86.567

-253

-793

94.317

85.774

kosten fondsenwerving
Totaal beschikbaar uit fondsenwerving

2018
€

LASTEN

2018
€

2017
€

2017
€

Bestedingen voor doelstelling
algemeen

Transportkosten

27.888
0
0

Af: vrijval uit Voorziening Transport
Af: verkoop Mercedes

23.624
-3.250
-5.000
27.888
24.566
5.964
12.826
3.560
2.691
656
1.992
1.730
1.389
4.628
87.889

15.374
24.228
5.391

1.353
6.459
1.500
7.390
13.129
29.832

1.519
2.200
0
0
11.111
14.830

Totaal besteed voor doelstelling

117.721

88.494

Saldo beschikbaar uit fondsenwerving

-23.404

-2.720

0

47

-23.404

-2.673

Huur Distributiecentrum
Energie en water Distributiecentrum
Exploitatie Distributiecentrum
Inrichting Distributiecentrum
Verpakkingsmateriaal

Kantoorkosten
Algemene kosten

Verstrekkingen e.d. op uitdeelmiddagen
Kosten vrijwilligers
Bijdrage ST. Voedselbank Haaglanden

12.378

8.030
2.844
952
2.347
1.663
457
0
73.664

uitgaven gefinancierd uit actieopbrengsten
en giften met een bestemming
Aankopen vakantietas kinderen
Aanvulling voedselpakketten
Kosten basisbundel
Schoolpassen

Kosten bij feestdagen

en besteed voor doelstelling

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

Cliënten
Het aantal huishoudens dat per eind december was

toch weer hoger uit dan eind 2017. Deze schijnbare

ingeschreven bij de Voedselbank bedroeg in 2018 425.

tegenstelling kan verklaard worden door wijzigingen in

Dat is helaas weer 6,5% hoger dan een jaar eerder (399).

de samenstelling van de huishoudens ten opzichte van

De ingezette daling van de laatste jaren zet dus niet door.

het aantal verstrekte pakketten. De 425 huishoudens

Mogelijke oorzaken zijn de ruimere toelatingsnorm per

bestonden uit totaal 1.118 personen, onder wie 588

1-1-2018 en de toegenomen gebruiksduur door cliënten.

kinderen. Het blijkt dat dit jaar het aantal kleinere
huishoudens relatief is toegenomen. Het aantal betrokken
kinderen is weer verder toegenomen ten opzichte van het
vorige jaar. Helaas is dit een groei van 6%.

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.

In totaal waren er op de peildatum (eind december 2018)
588 kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van de
Voedselbank. Elke leeftijdscategorie laat een stijging zien.

Het aantal verstrekte pakketten nam in 2018 met
ongeveer 4% af. Desondanks kwam het aantal
ingeschreven huishoudens aan het einde van 2018
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In het verslagjaar zijn 342 huishoudens uitgeschreven
Logischerwijs komt het overgrote deel van de

om diverse redenen. Vorig jaar waren dat er beduidend

huishoudens uit de gemeente Delft. Maar ook

meer (436). De oorzaak hiervan is, is dat cliënten, mede

huishoudens uit Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland

door de ruimere toelatingsnorm, gemiddeld langer

zijn ruim vertegenwoordigd.

van onze dienstverlening gebruik maakten. In het
overgrote deel van de gevallen is de reden dat men weer
voldoende geld te besteden heeft om volledig in het eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien. Het aantal cliënten
dat zelf aangeeft het pakket niet meer nodig te hebben,
is fors toegenomen. Ook als men meerdere keren het
pakket niet komt ophalen, is de conclusie dat de cliënt
weer boven de norm zit 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 drie jaar weer te
kunnen uitschrijven. Uit de grafiek blijkt dat 53% (vorig
jaar 57%) van de cliënten binnen een jaar weer wordt
uitgeschreven. Zorgelijk is dat het aantal cliënten
dat langer dan drie jaar gebruik moet maken van de
Voedselbank weer is toegenomen: 18% (vorig jaar
15%). De gemiddelde gebruiksduur is, mede hierdoor,
opgelopen naar 17,5 maanden (dit was in 2017 16
maanden).

Voedselpakketten
Het aantal verstrekte pakketten is over het gehele jaar
gemeten 18.077 in 2018. Dat is 3,3% lager dan in het
vorige jaar (18.695). Deze daling is veel lager dan in 2017.
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verkrijgt onze Voedselbank daarvan een (evenredig)
deel. Bijna een derde van onze aanvoer is daarvan
afkomstig. Dat is weer minder dan vorig jaar. Dit werd
gecompenseerd door een veel hogere aanvoer vanuit
de lokale supermarkten en andere Voedselbanken in de
regio. Daartegenover staat dat Voedselbank Delft zelf ook
een overschot aan producten aan andere Voedselbanken
levert. Dit betrof in 2018 minstens zoveel als werd
ontvangen.

In 2018 bedroeg het aantal voedselproducten
(consumenteneenheden) per pakket gemiddeld 41
(vorig jaar 37). Dat is ruim boven de norm van 25.
De winkelwaarde per verstrekt pakket is nog verder
toegenomen door de succesvolle acquisitie. Er zijn in
totaal ca. 750.000 producten (consumenteneenheden)
verstrekt. Bij een geraamde gemiddelde waarde van
€ 1,50 per product vertegenwoordigen alle pakketten
samen een winkelwaarde van € 1.125.000. Dat is per
huishouden gemiddeld ruim € 2.600 per jaar. Voor de
meeste schijven uit de Schijf van Vijf is (ruim) voldaan
aan de norm. Het blijft voor ons lastig om aan voldoende

Een belangrijke bijdrage wordt ook geleverd door lokale

vetten en olie (schijf 4) te komen.

inzamelingsacties door scholen, kerken, bedrijven en
particulieren. Samen met incidentele donaties van
groothandelsbedrijven en dergelijke is meer dan 27,1%
hieruit afkomstig. Ook zijn er een aantal belangrijke goede
gevers zoals bakkers en groenteproducenten die wekelijks
producten ter beschikking stellen. Onze ervaring is dat
velen het belangrijk vinden om goed voedsel niet weg te
gooien, maar een goede bestemming te geven.

Herkomst voedsel
De landelijke organisatie van Voedselbanken in
Nederland verwerft voedselproducten bij grote landelijke
producenten en leveranciers. Via regio Haaglanden
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