Jaarverslag 2021
Stichting Voedselbank
Hellevoetsluis
CONCEPT
Voor u ligt het jaarverslag van onze
Voedselbank inclusief de financiële
verantwoording.
Het jaar 2021 vroeg ook dit jaar weer extra
veerkracht van onze klanten, vrijwilligers en
het bestuur. Dit alles omdat het Covid virus
weer regelmatig de kop opstak en daardoor
alle regels weer aangepast moesten
worden. Het bestuur is trots dat ondanks de
lastige omstandigheden de
voedselverstrekking aan de klanten is
doorgegaan.
Het bestuur werd een enkele keer
gedwongen om de vergaderingen aan te
passen of uit te stellen of om digitaal te
vergaderen.
In dit verslag leest u welke activiteiten wij in
het afgelopen jaar hebben ondernomen en
welke invloed Covid heeft gehad binnen
onze Voedselbank.
Het doel van Voedselbank Hellevoetsluis is
en blijft:
Het gratis voedsel verstrekken aan de
armste mensen in Hellevoetsluis en
omgeving
Het voorkomen van het weggooien van
voedsel bij voedselproducenten en
verkopers
Overschotten worden op deze wijze
van een bestemming voorzien en
belasten minder het milieu
Het bestrijden van armoede

In 2022 is het contact met de
schulddienstverlening van de Gemeente
Hellevoetsluis geïntensiveerd. Het
uitgangspunt is de samenwerking te
versterken en zo de drempel naar
schuldhulpverlening te verlagen. De
Voedselbank zal namelijk altijd een tijdelijke
voorziening blijven.
Onze Voedselbank wordt draaiende
gehouden door een grote groep zeer
gemotiveerde vrijwilligers. Zij staan vele
dagen in de week klaar om te zorgen dat
onze klanten voedsel kunnen ontvangen.
Het zijn allemaal onbetaalde krachten.
Net zoals 171 andere voedselbanken zijn
wij aangesloten bij Voedselbanken
Nederland (VBN) en gebruiken wij de
richtlijnen, criteria, voorschriften en
ondersteuning door deze vereniging in de
ledenvergaderingen vastgesteld.
Het Beleidsplan 2021-2026 “Oog voor
voedsel, hart voor mensen” is in 2021
gerealiseerd en geeft een weergave van de
gang van zaken die bij VB Hellevoetsluis
gehanteerd wordt.
Namens de voorzitter.
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Bestuur
Het bestuur bestond in januari 2021 uit:
Jaap Piena, voorzitter
Fred Dozy, penningmeester
Gerdien Nuis, secretaris
Christa Baumeister, P&O
Jan de Vries, coördinator
voedselverwerving
Marijke Saaij, coördinator
voedseluitgifte
Thed van Brussel en Gerda
Gerritsen, coördinatoren intake
Jan Bimmel, coördinator logistiek
Marco Struyk, coördinator
voedselveiligheid/Arbo
Per 31-12- 2021 bestaat het bestuur uit:
Karen de Groot, voorzitter en
PR/communicatie
Bep Bogaards, penningmeester
Ineke van Twillert, secretaris en P&O
Kees Tijsze, coördinator
voedselverwerving
Marijke Saaij, coördinator
voedseluitgifte
Thed van Brussel en Gerda Gerritsen,
coördinatoren intake
Christa Baumeister, toekomstig
coördinator intake
Kees Goedegebuure, coördinator
logistiek
Marco Struyk, coördinator
voedselveiligheid/Arbo
Organisatie
In het verslagjaar is er keer zes vergaderd
door het bestuur en is er een
jaarvergadering gehouden.
Bij de bestuursvergaderingen werken we
met een vaste agenda waarbij alle
coördinatoren verslag kunnen doen van
hun activiteiten. Daarnaast bespreken we
zaken vanuit de ALV (Algemene Leden
Vergadering) van Voedselbanken
Nederland en uit het Regionaal Overleg

Platform (ROP) en gemeentelijk beleid met
betrekking tot armoede.
Huisvesting
De VB Hellevoetsluis is gevestigd aan de
Einsteinweg 12 in Hellevoetsluis. Dit ligt in
een industriegebied binnen Hellevoetsluis.
Deze ruimte wordt te klein en de locatie is
ook ongunstig voor onze klanten omdat die
moeilijk bereikbaar is met het openbaar
vervoer.
We zijn al geruime tijd op zoek naar een
nieuwe locatie en er ligt een aanbod van de
Gemeente Hellevoetsluis om een voormalig
schoolgebouw te huren binnen een
woonwijk.
Besluitvorming hierover vindt plaats in
januari 2022.
Vrijwilligers
In 2021 is het aantal vrijwilligers
toegenomen en aan het eind van 2021
bedroeg het aantal 64 inclusief het bestuur.
Er zijn vacatures geplaatst op de website,
facebook en “Fijn je te zien” en dit leidde tot
goede resultaten.
Belangrijk was om voor vervanging van de
coördinatoren te zorgen. Dit doel is bijna
bereikt en krijgt een vervolg in 2022.
De vrijwilligers worden regelmatig op de
hoogte gehouden over de ontwikkeling van
onze Voedselbank en van VBN door een
interne nieuwsbrief (“De Nieuwsupdate”) en
via de nieuwsbrieven van VBN.

Uitspraak vrijwilliger van een voedselbank:
‘De hulp voor de medemens vind ik wel een
heel goed doel.’
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Invloed Corona

Intake

De gevolgen van Corona zijn gelukkig
beperkt gebleven voor onze voedselbank.
Het deurbeleid werd aangepast van 7
klanten naar 5 klanten per keer bij de
voedseluitgifte. Er werden gratis
mondkapjes verstrekt en er werd een
spatscherm gebruikt bij de uitgiftebalie en in
de intakeruimte.
Het aantal vrijwilligers werd per uitgifte-dag
tot het minimum beperkt.

Wij hanteren de toelatingscriteria zoals
vastgesteld in de Algemene Leden
Vergadering van VBN. De intake- en
evaluatiegesprekken vinden plaats op de
voedselbank.

Mede door deze maatregelen zijn er
praktisch geen vrijwilligers besmet geraakt.
Voedselbanken Nederland en Regionaal
Overleg Platform
Onze voedselbank is aangesloten bij
Voedselbank Nederland die 3 keer per jaar
een Algemene Ledenvergadering houdt.
Het afgelopen jaar is er i.v.m. Corona twee
keer online vergaderd en een keer fysiek.
Verschillende onderwerpen kwamen aan de
orde, met als voornaamste punt de
toelatingscriteria.
Voedselbanken Nederland houdt de
aangesloten voedselbanken op de hoogte
via het informatieblad “Meedeler” en via de
“Nieuwsflits”
Het ROP betreft alle voedselbanken die
aangesloten zijn bij het Distributiecentrum
Rotterdam (DCR).
Ook deze vergaderingen werden afgelopen
jaar voornamelijk digitaal gehouden. In dit
overleg worden de voorstellen van het
bestuur van de VBN, het functioneren van
het DCR, de kwaliteit en hoeveelheid van
de wekelijks te verstrekken producten e.d.
besproken.

Uitspraak klant van een voedselbank:
Ik dacht: “De voedselbank? Ik naar de
voedselbank? Dat is toch niets voor mij!”

Het bestuur is er het afgelopen jaar in
geslaagd om een drietal nieuwe intakers te
vinden.
Ook zijn er twee nieuwe coördinatoren
gevonden die de coördinatie van de intake
gaan overnemen in het komende jaar.
Op die manier blijft gewaarborgd dat
(toekomstige) klanten tijdig een intake-of
evaluatiegesprek hebben.
Voedselverwerving
In het jaar 2021 heeft de VB Hellevoetsluis
een goede toevoer van levensmiddelen
ervaren.
Onze grootste toeleverancier/ondersteuner
is VB Spijkenisse. Wekelijks ontvangen wij
heel veel HelloFresh dozen met complete
maaltijden. Daarnaast ook veel verse
groenten. Op dit moment rijdt 1 auto
driemaal per week naar VB Spijkenisse.
Aan het DCR wordt periodiek het aantal
klanten doorgegeven met de
gezinssamenstelling. Hierop wordt een
evenredig deel van het landelijk
ingezamelde voedsel beschikbaar gesteld.
Tweemaal per week rijdt 1 auto naar DCR
waar het aanbod helaas vaak gering is. Er
is een kleine verbetering in de aanvoer van
versproducten maar het blijft minimaal. Het
vers wordt op vrijdag opgehaald.
Van april tot eind september halen de
chauffeurs veel versproducten bij tuinders
op. Bij Ahold en bakker Bleumink halen de
chauffeurs van dinsdag tot en met vrijdag
brood op. De aanvoer van brood is
regelmatig te veel.
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Door de financiële steun van
evangeliegemeente Agapè kunnen wij
maandelijks verse groenten kopen. Dat
kopen wij aan bij wisselende tuinders tegen
veilingprijzen. Deze samenwerking bestaat
al een aantal jaren en het komt regelmatig
voor dat de tuinders de groenten gratis
geven.

Logistiek
De werkgroep logistiek bestaat uit 18
chauffeurs en 1 coördinator.
De coördinator maakt een maandplanning
waarin opgenomen de routes, de namen
van de leveranciers en de bemensing.
Ook is er een groepsapp logistiek waardoor
snel geschakeld kan worden.
Op zaterdag is er een aparte groep die de
broodronde doet.
Touringcarbedrijf Contiki sponsort de
schoonmaak van de busjes. Maandelijks
rijden de chauffeurs naar de wasstraat bij
Contiki.
Door de drukke werkzaamheden rijden de
busjes veel kilometers.
Voedseluitgifte

VB Hellevoetsluis ontvangt soms te veel
versproducten. Er is echter een goede
samenwerking met andere voedselbanken
zoals VB Dordrecht, VB Capelle aan den
IJssel, VB Ridderkerk en VB Brielle. De
afspraak is dat wij producten van hen
ontvangen als wij producten leveren.
In de decembermaand hebben wij bij veel
bedrijven kerstpakketten opgehaald.
Door een schenking hebben wij
zeeppoeder kunnen aankopen.

In onze voedselbank wordt het
winkel/keuzesysteem gehanteerd.
Drie dagen in de week kunnen cliënten op
afspraak terecht, en wel op:
maandag
donderdag
vrijdag

13.00 - 15.30 uur
15.00 - 17.30 uur
14.00 - 16.00 uur

In het afgelopen jaar zijn er 259
huishoudens geholpen door de
voedselbank.
De klant kreeg gemiddeld 15-25 producten,
waarvan gemiddeld 5-15 producten
behoren tot de Schijf van Vijf.

Uitspraak klant van een voedselbank:
‘Iedereen is hier terechtgekomen omdat ze
iets zijn kwijtgeraakt in hun leven.’
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Voedselveligheid/Arbo

Financiën

Voedselveiligheid

Mede door subsidie van de Gemeenten
Hellevoetsluis en Westvoorne voor de huuren energiekosten en deel vervoerskosten
was VB Hellevoetsluis in staat zich staande
te houden.

De VB Hellevoetsluis ontvangt voornamelijk
voedsel waarvan de houdbaarheidstermijn
bijna is verlopen. Daarom wordt er goed
opgelet dat producten niet te laat worden
uitgegeven.
Wij volgen daarbij de wettelijke normen.
Ook dit jaar werd een inspectie uitgevoerd
door een onafhankelijke inspecteur.
Het rapportcijfer was een 8,4 (84 van de
100 punten) met enkele kleine
verbeterpunten die direct zijn opgepakt.
Arbeidsomstandigheden (gezondheid en
veiligheid)
Afgelopen jaar is er natuurlijk veel aandacht
geschonken aan maatregelen om
verspreiding van het Corona virus te
voorkomen en ervoor te zorgen dat de
activiteiten zo goed mogelijk konden
doorgaan.
Het schoonmaken van de plaatsen waar
een virus kan worden overgedragen is
daarbij belangrijk en onze vrijwilligers
hebben dat met zorg gedaan. Mede
daardoor waren er geen besmettingen en
kon de voedseluitgifte normaal doorgaan.

Voor de dekking van alle andere kosten
werd een beroep gedaan op particulieren,
organisaties en bedrijven/instellingen. Het
gaat hierbij onder meer om overige
huisvestingskosten, exploitatie van de
bestelwagens, kosten administratie en
telefoon en de vervanging van materieel.
Er is een toename van het aantal
periodieke schenkingen door particulieren.
Het aantal donaties door particulieren en
bedrijven is ook flink toegenomen. Ook
giften met een bepaald genoemde
bestemming, zoals aankoop van kaas of
wasmiddel, nam toe.
Aan de oproep in de plaatselijke krant een
donatie te geven ter vervanging van
gestolen kratten en containers werd royaal
gehoor gegeven.

Het pakket maatregelen is gelukkig
voldoende gebleken en ook aan klanten zijn
actief mondkapjes en zelftesten uitgereikt.
Op het gebied van de veiligheid zijn er geen
bijzonderheden te melden. Er zijn geen
ongevallen voorgevallen en er zijn geen
vrijwilligers die door de werkzaamheden
gezondheidsschade hebben opgelopen.
De VB Hellevoetsluis blijft zich inzetten voor
de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers
en klanten om dit resultaat vast te houden.
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Balans per 31-12-2021
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Staat van Baten en Lasten 31-12-2021
BATEN

LASTEN
Rabo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

doorlopende baten
subsidies
giften kerkelijke instellingen
giften bedrijven & stichtingen
giften particulieren
giften met bestemming
jaarbijdrage Voedselbanken Nederland
belasting teruggave
advertentie inkomsten
overige inkomsten
bijzondere baten
bijdrage aanschaffingen Corona
bijdrage diefstal
autoverzekering teruggave
bijdragen Winter Fun Box

totaal baten

€ 38.008
€ 6.616
€ 4.875
€ 1.707
€ 2.934
€ 12.203
€ 1.603
€ 750
€ 38

€ 8.625
€ 7.140
€ 533
€ 3.675

Kas

€ 874
€ 42

€ 511

totaal
€ 38.008
€ 6.616
€ 5.749
€ 1.749
€ 2.934
€ 12.203
€ 1.603
€ 750
€ 549

€ 8.625
€ 7.140
€ 533
€ 3.675

_________ ________ _________
€ 88.705
€ 1.427
€ 90.133

Rabo
huisvesting
14 huur
15 energie
16 water
verwerving
17 bijdragen Distributiecentrum VB
18 bijdrage VB Spijkenisse
19 goederen tbv. clienten

€ 24.741
€ 5.243
€ 111

€ 4.040
€ 1.200
€ 2.232

€ 4.040
€ 1.200
€ 2.499

exploitatie
afvalverwerking
onderhoudskosten
ongedierte bestrijding
koffie automaat
inventaris
verzekering
kratten

€ 804
€ 1.449
€ 641
€ 714
€ 1.157
€ 165
€ 248

27
28
29
30

transport
wegenbelasting
autoverzekering
brandstof
diverse vervoer

€ 3.594
€ 1.136
€ 3.656
€ 15

31
32
33
34

beheer en administratie
telefoon
internet/website
bankkosten
diverse administratie

bijzondere lasten
37 kosten Wensdag
38 kosten bescherming Corona
totaal lasten

totaal

€ 24.741
€ 5.243
€ 111

20
21
22
23
24
25
26

diversen
35 bestuurskosten
36 vrijwilligers

Kas

€ 267

€ 27

€ 55

€ 804
€ 1.476
€ 641
€ 714
€ 1.212
€ 165
€ 248

€ 3.594
€ 1.136
€ 3.656
€ 15

€ 375
€ 126
€ 177
€ 10

€ 20

€ 121

€ 395
€ 126
€ 177
€ 131

€0
€ 993

€ 108
€ 325

€ 109
€ 1.318

€ 4.731
€ 4.731
€ 96
€ 96
_________ ________ _________
€ 57.653
€ 924
€ 58.577
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Meerjaren begroting 2020-2024
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