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Stichting Voedselbank
regio Haaglanden

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD
Het jaar 2020 was voor de voedselbank een bijzonder en
ingewikkeld jaar. Covid 19 zette alles op z’n kop. Op 16
maart 2020 moest Voedselbank Haaglanden de moeilijke
beslissing nemen om de deuren van zowel het distributiecentrum als van de uitgiftepunten tijdelijk te sluiten. Om
klanten en vrijwilligers tegen besmetting te beschermen,
maar ook omdat de aanvoer van voedsel niet gegarandeerd kon worden. In samenwerking met de gemeenten
Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk was 2 dagen later
een noodoplossing gevonden. De gemeente stelden een
noodfonds beschikbaar, zodat klanten van de voedselbank bij de uitgiftepunten elke week een supermarktbon
ter waarde van 15 euro konden ophalen om bij de Jumbo boodschappen te doen. De uitgiftepunten hebben er
alles aan gedaan om deze bonnen zo veilig mogelijk uit te
delen.
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In 2020 heeft Voedselbank Haaglanden

107.279
voedselpakketten uitgereikt IN DEN
HAAG, ZOETERMEER EN RIJSWIJK.
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Herstart
En er kwam meer hulp. Rond Pasen kregen de klanten
als extraatje 2 weken achter elkaar een ‘Paastientje’; een
extra supermarktbon van 10 euro van de protestantse
kerken en de katholieke parochies in Den Haag, Rijswijk
en Zoetermeer aan. En Defensie hielp mee bij het opstarten van het distributiecentrum. Zo kon op 7 april de
levering van voedsel aan de voedselbanken in de regio
weer beginnen. De echte herstart was op 30 april. Sindsdien zijn vele veiligheidsmaatregelen genomen en staan er
bijvoorbeeld veiligheidsschotten rond de lopende band,
zijn werkinstructies aangepast, looplijnen gemaakt en
worden mondkapjes gedragen. Ook wordt de inhoud van
de voedselpakketten verpakt in tassen, om aanraking
zoveel mogelijk te vermijden.

VISIE

Hulp
Hartverwarmend was het in deze periode ook om te
merken hoeveel mensen in deze moeilijke dagen spontaan
in actie kwamen voor de voedselbank. De Haagse Markt
deelde voedsel uit, er werden Hou je Haags t-shirts verkocht, mondkapjes gemaakt, nieuwe vrijwilligers meldden
zich aan, mensen kwamen voedsel brengen of doneerden
geld. Van alle kanten kwam hulp. Tegen de gemeenten,
kerken, defensie, alle vrijwilligers, samenwerkingspartners,
helpers en donateurs zeggen we uit de grond van ons
hart: DANKJEWEL!
Vrijwilligersteam van het jaar
Voor de vrijwilligers is er veel veranderd. We zien elkaar
minder, we overleggen vaak digitaal, houden afstand, dragen mondkapjes, geen jaarlijkse barbecue of afscheidsfeest van de Boomaweg. Wel werden de vrijwilligers blij
gemaakt met een kerst-attentie en een nog mooier cadeau: bij de Haagse vrijwilligersprijzen zijn we in december uitgeroepen tot Vrijwilligersteam van het jaar! Verderop
in het verslag meer hierover.
Verhuizen
Er was nog een reden waarom 2020 een bijzonder
jaar was voor Voedselbank Haaglanden. Omdat op de
Boomaweg in Den Haag nieuwe woningen gebouwd gaan
worden, moest de verhuizing van het distributiecentrum
worden voorbereid. De huur was al opgezegd, maar een
nieuwe locatie hadden we nog niet gevonden. De nieuwe
locatie moest goed aanrijdbaar zijn voor vrachtwagens en
goed bereikbaar voor de vrijwilligers, maar ook voldoende
ruimte bieden voor opslag en het hele werkproces. Geen
eenvoudige zoektocht. Uiteindelijk hebben we het pand
aan De Lierseweg in Wateringen gevonden. Architect Mies
Zeeman maakte als vrijwilliger een definitief verbouwplan
en dankzij subsidie van de Provincie Zuid-Holland en hulp
van vele anderen konden we het nieuwe pand duurzaam
verbouwen. Met onder andere zonnepanelen op het dak,
een warmtepomp en een elektrische laadpaal voor de
deur. Eind december zijn we gaan inpakken om op 8 januari 2021 te kunnen verhuizen. In de tussentijd zijn we al
onze klanten van voedselpakketten blijven voorzien. Zelfs
de decemberacties konden doorgaan, waardoor er ook
nog veel extra’s werd ingezameld voor de klanten.
Nieuwe voorzitter
Het hectische jaar eindigde met het afscheid van voorzitter Hendrik Beelen, vanwege zijn verhuizing. We zijn hem
en alle vrijwilligers heel dankbaar voor hun grote inzet voor
de voedselbank.
Het bestuur van de stichting Voedselbank
Regio Haaglanden.
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VOEDSELBANKEN NEDERLAND: VISIE,
KERNWAARDEN EN DOELSTELLINGEN
Stichting Voedselbank Haaglanden maakt deel uit van de
Vereniging Voedselbanken Nederland. Voedselbanken
Nederland is de landelijke, overkoepelende organisatie van
alle voedselbanken in Nederland en biedt ondersteuning op
allerlei gebieden. Voedselbank Haaglanden deelt de visie,
kernwaarden en hoofddoelstellingen van Voedselbanken
Nederland.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze
mensen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te
kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven,
instellingen, gemeenten en particulieren.
Zo zorgen we er samen voor dat armoede een beetje wordt
bestreden, dat voedseloverschotten goed besteed worden
en het milieu minder belast. Om de zelfredzaamheid van
onze klanten te vergroten werken we samen met lokale
organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen
benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk
zijn.
• We werken uitsluitend met vrijwilligers;
• We verstrekken voedsel dat gedoneerd is;
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel;
• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
• We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers);
• We zijn transparant in onze verantwoording.
Voor de Voedselbank Haaglanden betekent de visie:
• Respect vanuit ons hart voor de klanten;
• We vertegenwoordigen de doelgroep op een
positieve manier.
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MISSIE
Wij verstrekken gedoneerd voedsel
gratis aan de armste mensen in
Nederland en doen dat uitsluitend
met vrijwilligers.

Hoofddoelstellingen
1. Het bieden van directe voedselhulp
aan mensen die niet voldoende geld
hebben om zelf dagelijks een maaltijd
op tafel te kunnen zetten.

In 2020 heeft Voedselbank
Haaglanden 107.279
voedselpakketten uitgereikt IN
DEN HAAG, ZOETERMEER EN RIJSWIJK.
2. Het voorkomen van
verspilling van voedsel.

Via de 107.279 pakketten is
1.609.185 kilogram gedoneerd
voedsel uitgedeeld.

TERUGBLIK 2020
Stichting Voedselbank
regio Haaglanden

TERUGBLIK 2020 - ACTIES
Door de langdurige sluiting van scholen, kantoren,
horeca en winkels was 2020 ook voor de acties anders
dan andere jaren. Veel inzamelacties zijn afgelopen jaar
niet door gegaan, maar daar stonden heel veel nieuwe
mooie initiatieven tegenover.
Zo maakten vrijwilligers van het Vadercentrum in Laak
duizenden mondkapjes voor de klanten van de voedselbank. Haagse ondernemers verkochten bijna 1000 t-shirts
met de opdruk ‘Hou Je Haags’, waarvan de opbrengst
aan de voedselbank werd geschonken. Hierdoor kregen
we op 11 juni maar liefst € 13.659,75. Mensen kwamen
spontaan voedsel naar het distributiecentrum brengen,
hielden inzamelacties of riepen hun volgers op social
media op via de donatieknop op onze site een bedrag
aan de voedselbank over te maken. Ook verschillende
supermarkten en andere bedrijven hielpen mee met grote
donaties en inzamelacties. Een paar voorbeelden:
Stichting Laat ze maar lachen heeft deze zomer 1000
rugzakjes met spelletjes en schoolbenodigdheden gevuld
en beschikbaar gesteld aan de kinderen van de voedselbank.
Ook hebben zij voor een groep kinderen een gezellig
dagje uit naar Madurodam georganiseerd, met vervoer
en lunch. En in de kerstvakantie hebben ze kinderen blij
gemaakt met een kerstpakket en een bon van McDonalds.

Rocking Up Christmas heeft net als in voorgaande
jaren een goed gevuld kerstpakket uitgedeeld aan ruim
150 gezinnen van de voedselbank.
Keane Glazenwasserij heeft in december een flink
bedrag opgehaald bij de Ondernemers Sociëteit en
gedoneerd aan restaurant Luden. De medewerkers van
dit restaurant hebben voor ruim 800 klanten een voedzame warme maaltijd bereid en rondgebracht.
Wijkvereniging Archipel/Willemspark heeft tijdens
het wijkfeest producten verzameld voor de voedselbank.
De HTM personeelsvereniging heeft kratten vol met
producten ingezameld en deze afgeleverd bij ons distributiecentrum.
Tijdens de lockdown hebben ondernemers van de
Haagse markt met hulp van jongeren uit de buurt
voedselpakketten gemaakt voor de voedselbankuitgiftepunten Lucaskerk en Paardenberg.
Stichting Together Nederland heeft 1000 kilo aan
goederen voor ons ingezameld.
We zijn zo blij met alle hulp die we ontvangen.
Meer weten over acties voor de voedselbank?
Kijk op www.voedselbankhaaglanden.nl.

Radio 538 stond van 14 tot en met 18 december in het
teken van ‘Missie 538 voor de voedselbank’. Als startsein
voor deze actie kwamen dj’s van Radio 538 op maandag 12
oktober naar ons distributiecentrum aan de Boomaweg om
mee te helpen. Zowel journalisten van het ANP, RTL
Boulevard en SBS6 kwamen langs om opnamen te maken.
Deze actieweek heeft maar liefst 1.116.035 euro opgeleverd
voor alle voedselbanken in Nederland.

Vrijwilligersprijs voor Team Boomaweg.
Het team van vrijwilligers van het distributiecentrum was dit jaar genomineerd voor “ Het Haags
Vrijwilligers team 2020”. Dit was een nieuwe categorie met als motto: “ Prijs voor het vrijwilligersteam dat er als beste in is geslaagd om nieuwe energie te geven aan vrijwilligerswerk”.
Normaal gesproken vindt zo’n prijsuitreiking plaats in een studio, met vele toeters en bellen.
Maar vanwege corona was er nu een live stream vanuit een studio en zaten de genomineerden
thuis in spanning te wachten of de deurbel zou gaan en iemand met de prijs voor de deur zou
staan.
Aan mij (al 13 jaar actief voor Voedselbank Haaglanden, o.a. als chauffeur) was gevraagd of ik
“het gezicht” van onze nominatie wilde zijn.
Ik zat dus ook thuis, in spanning naar de uitzending te kijken, samen met twee andere
vrijwilligers. Het liefst had ik natuurlijk een huis vol gehad, maar ja, corona...
Op het moment dat de winnaar van onze categorie bekend zou worden gemaakt, werd er
overgeschakeld naar Ana, de locoburgemeester van Madurodam die “op locatie” stond. En ik
zag het meteen, die locatie was de stoep bij mij beneden, we hadden gewonnen!! En inderdaad,
de deurbel ging. Ik werd beneden opgewacht door een cameraploeg en twee medewerkers van
Madurodam. En ontving felicitaties voor ons vrijwilligersteam en het goede werk dat wij doen.
Maar ook een grote bos bloemen, een oorkonde en …...120 vrijkaarten en consumptiebonnen
voor een bezoek aan Madurodam. Bovendien bood Madurodam aan om met burgemeester en
wethouders een keer te komen helpen op ons distributiecentrum.
Alles werd in grote dank aangenomen. De vrijwilligers van VBH mogen trots zijn op hun werk.
Een bezoek aan Madurodam moet overigens nog steeds gepland worden. Dat is uiteraard
afhankelijk van de coronamaatregelen. Maar dat houden we dus tegoed!
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Marcel van Dien
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DISTRIBUTIE

TERUGBLIK 2020 - VERHUIZING

AANTAL UITGEREIKTE PAKKETTEN VOEDSEL IN DEN HAAG, RIJSWIJK EN ZOETERMEER

Vertrek van de Boomaweg
In 2018 werd duidelijk dat wij het pand aan de Boomaweg per juni 2020 zouden moeten verlaten omdat daar
woningbouw gepland was. Het bestuur heeft Humanagement (Gerard de Bruin) bereid gevonden om ons als
vrijwilliger te begeleiden naar nieuwe huisvesting voor het kantoor en distributiecentrum van Voedselbank
Haaglanden. Dit resulteerde in een plan van eisen en een plan van aanpak.
De herhuisvestings-werkgroep werd gevormd door Paul Batist (coördinator DC, Mies Zeeman (architect) en
Ton van Schie (adviseur bestuur VBH). Later is Renor aangesloten, vanwege de wens om het nieuwe pand te
verduurzamen. Renor heeft ook weer andere partijen kunnen interesseren om te sponsoren en te adviseren,
waaronder Shell, PON en Signify.
In 2019 is intensief gezocht naar een nieuw pand, maar alle bezochte gebouwen bleken uiteindelijk toch niet
geschikt te zijn. In 2020 kwam De Lierseweg 2B in beeld. De buitenruimte leek te klein te zijn voor de aanen afvoeren van het voedsel met vrachtwagens. Maar na nadere bestudering van de tekeningen bleek het
pand toch geschikt gemaakt te kunnen worden.
Voorzitter Hendrik Beelen en penningmeester Monica Criellaard zijn de omliggende gemeentes gaan benaderen om dekking van de huur te krijgen. Mies Zeeman en Leen Degenhart een efficiënte inrichting van het
gebouw weten te realiseren, met een extra kantine, extra werk- en vergaderruimte, extra toiletten, laad en
losplaatsen etc. etc. En er is gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming en vervolgens zijn fondsen,
gemeenten, donateurs en Voedselbanken Nederland benaderd om de plannen financieel te realiseren. En
diverse aannemers en installateurs (die ons al jaren steunen) zijn benaderd om tegen vriendenprijzen werk te
willen uitvoeren.
Op maandag 5 oktober kregen wij de sleutel van de Lierseweg 2B overhandigd en konden we beginnen
met het aanvragen van vergunningen voor de verbouwing. Met een strakke planning zijn we daarna gestart
met de werkzaamheden. Vanwege de coronamaatregelen moest het plan soms wat worden bijgesteld, maar
uiteindelijk kon de verhuizing op 8 januari 2021 plaatsvinden.
Tijdens de verbouwing hebben de vrijwilligers op een paar momenten coronaproof een rondleiding kunnen
volgen in het nieuwe pand. Gelukkig kregen we van 98% van de vrijwilligers een “ja” te horen op de vraag of
zij mee zouden verhuizen naar De Lierseweg.
Hoewel we veel werk hebben laten uitvoeren, zijn er ook tal van werkzaamheden door vrijwilligers gedaan.
Soms in samenspraak met aannemers. Zo heeft vrijwilliger Olaf Langelaar in overleg met de installateurs
Tom Otten, Ted van Laar en Hans Meijs alle elektra voor zijn rekening genomen. Heeft Ton van Schie de
verbouwing begeleid en vele klussen uitgevoerd en hebben vrijwilligers Marcel van Dien en Ronald Kluiters
al het schilder- en behangwerk op zich genomen.
Dit alles heeft ertoe geleid dat we op maandag 11 januari als voedselbank en distributiecentrum aan de slag
konden gaan op De Lierseweg in Wateringen. Bedankt allemaal!
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Uitgiftepunten
Den Haag

2018

2019

2020

Agneskerk
Bokkefort - Sociale supermarkt
CLC (City Life Church)
Cypreskerk
Exoduskerk - Sociale supermarkt
Laak PCI
Leidschenveen (De Leidraad)
Lukaskerk
Marcuskerk
Mariahoeve
MOC
Morgensterkerk
Paardenberg
Scheveningen
Shalomkerk - Sociale supermarkt
Vadercentrum
Ypenburg
Zoutkeetsingel

4.915
4.184
3.030
5.624
6.118
1.555
5.907
3.985
5.907
4.653
4.068
7.939
799
4.716
2.339
4.423

4.928
4.902
3.217
528
4.988
5.779
1.477
4.919
3.733
1.571
6.564
4.348
3.786
7.792
2.435
4.454
2.646
4.521

5.244
5.905
4.072
2.071
5.562
5.879
1.844
5.507
4.228
3.218
6.805
3.689
7.991
4.705
2.440
4.225
2.983
6.016

70.162

72.588

82.384

Benedictus Bernarduskerk

8.027

7.380

7.158

Totaal Rijswijk

8.027

7.380

7.158

2.348
2.736
3.397
2.563
3.709
1.853

3.607
2.525
3.262
2.111
3.482
2.186

3.969
2.592
3.197
2.159
3.026
2.794

Totaal Zoetermeer

16.606

17.173

17.373

Totaal Voedselbank Haaglanden

94.795

97.141

107.279

Totaal Den Haag

RIJSWIJK

ZOETERMEER
Genesarethkerk
Het Kompas
Ichtuskerk
Nicolaaskerk
Oosterkerk
Piëzo César Franckrode

TRANSPORT NAAR 14 REGIONALE
VOEDSELBANKEN IN 2020

KLANTENPROFIEL 2020

5.200 kratten

13.160 kratten

6.190 kratten

Alkemade

Alphen a/d Rijn

Buren Voorburg/
Leidschedam

Aantal
huishoudens
per 31-12-2020

Gestopt
in 2020

Totaal aantal
huishoudens 2020

Totaal
aantal
personen

1398
119
294
1811

1104
94
194
1392

2502
213
488
3203

5639
510
1316
7465

Den Haag
Rijswijk
Zoetermeer
Totaal

Aantal huishoudens per jaar
per 31-12

2000

23.300 kratten

107.279 kratten

2.980 kratten

Delft

Haaglanden

Hillegom

GROEI 2020 TEN OPZICHTE
VAN 2019

1500

op basis van stand
per 31/12 is

1000

1.676

1.845

1.760

1.811

2017

2018

2019

2020

2,9%

500

6.590 kratten

21.600 kratten

1.328 kratten

Katwijk

Leiden

Lisse

0

Specificatie huishoudens

2.317 kratten

636 KRATTEN

1.545 kratten

Noordwijk

Noordwijkerhout

Voorschoten

stand op 31-12-2020

Samenstelling
van de huishoudens 2020
Stellen zonder kinderen
Een-ouder
-gezinnen

Wassenaar

7.280 kratten
Westland

GEMIDDELD

Alleenstaand
Eenoudergezinnen
Gezinnen
Stellen

566

Totaal
1.748 kratten

132

201.153
KRATTEN

49,3
31,1
16,9
2,7

DEN HAAG

RIJSWIJK

ZOETERMEER

54,0

47,9
31,1
20,2
0,8

27,6
45,2
24,8
2,4

Kinderen
28,2
t/m 17
jaar

1.595

14,9
2,9

848
Alleenstaanden

558

386
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Gezinnen met
kinderen

Kinderen
vanaf 18 jaar

VRIJWILLIGERS

FONDSEN EN DONATEURS

De Voedselbank Haaglanden heeft vele
vrijwilligers, van jong (16) tot oud (82), van
mensen met een betaalde baan tot mensen
zonder betaalde baan. Van ver en van dichtbij,
voor 4 uren per week tot aan 4 dagen per week.
Een zeer gemêleerde groep, maar met een
gemeenschappelijk doel: helpen om armoede
en verspilling tegen te gaan.
Aantal vrijwilligers op 01-01-2020		
Aantal vrijwilligers op 31-12-2020		
Het aantal vrijwilligers is onder meer gestegen
door de opening van de Verswinkel en door
het opnemen van de coördinatoren van de
uitgiftepunten in het vrijwilligersbestand van
Voedselbank Haaglanden.

208
370

Naast de vaste (ingeschreven) vrijwilligers krijgt
Voedselbank Haaglanden incidenteel vrijwilligers via
Cares (Haagse vrijwilligers organisatie). Ook maken
scholieren gebruik van de mogelijkheid
om bij de voedselbank een maatschappelijke stage
te doen.
Verloop
Stichting Voedselbank Haaglanden draait volledig
op vrijwilligers. Het verloop van vrijwilligers is een
groot knelpunt. Het vinden van een betaalde baan
is de belangrijkste reden van vertrek. Daarnaast
leert de ervaring dat een deel van de vrijwilligers het
werk voor de voedselbank alleen tijdelijk kan inpassen in het eigen drukke bestaan. Vooral het vinden
van vrijwilligers voor langere tijd is lastig, met name
voor middenkader functies. Aan het einde van 2019
moeten we concluderen dat er meerdere vacatures
zijn, wat extra druk legt op de andere vrijwilligers. De
werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers staan
hoog op de agenda.

De voedselbank is voor het voedsel dat we verdelen afhankelijk van landelijke- en regionale
voedseldonaties. Hiervoor is er samenwerking met Voedselbanken Nederland en hun netwerk, met
onze collega voedselbanken en distributiecentra, maar we hebben ook een eigen regionaal netwerk
opgebouwd. Naast de uitgifte van voedsel aan de armsten van Nederland dragen we hiermee ook bij
aan het tegengaan van voedselverspilling.
Financieel zijn we afhankelijk van donateurs en subsidie om ons werk te kunnen uitvoeren. Hoewel
we met uitsluitend vrijwilligers werken, hebben we wel andere kosten. Zoals huisvestingskosten en
de kosten van transport. Deze worden gefinancierd door middel van donaties, giften en subsidie. Ook
dragen de regionale voedselbanken, die worden bediend door het distributiecentrum, bij aan de kosten die gemaakt worden voor de distributie. Van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer ontvingen we subsidie en voor speciale projecten of voor de aanschaf van materialen doen we regelmatig
een beroep op fondsen. In 2019 hebben we, samen met de voedselbank Rotterdam, een subsidie
toegekend gekregen van de Provincie Zuid-Holland om energiebesparende maatregelen te treffen.
Mede door deze bijdrage, aangevuld met bijdragen vanuit de gemeenten, Fonds 1818,
Debman Stichting, het Oranjefonds, het Kansfonds en Voedselbanken Nederland hebben we ons
nieuwe distributiecentrum op een duurzame en energiezuinige wijze kunnen verbouwen.
Ook hebben we een geoormerkte donatie ontvangen ter dekking van het exploitatietekort van de in
2019 geopende Verswinkel voor de periode mei 2919 tot en met april 2021.
In 2020 zagen we, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen, een welkome toename van giften
van particulieren, kerken en bedrijven, een deel zelfs in de vorm van een maandelijkse bijdrage.

Bestuur van Stichting Voedselbank Haaglanden in 2020
Sjaak de Bruijn - voorzitter

Monica Criellaard - penningmeester
Ton van Schie - acties

Joost de Jager - registratie en hulpverlening
Frank Lentz - personeelszaken
Henk Baars - vice voorzitter
Mia Gores - secretaris

Johan van der Does - uitgiftepunten
Mirka Menken - logistiek
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SAMENWERKINGSPARTNERS
Uitgiftepunten/Winkels
Met de 26 locaties in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer waar de klanten hun voedselpakket kunnen halen.
Stichting Sintvoorieder1
Met Sinterklaas krijgen alle kinderen van onze klanten een sinterklaas cadeautje.
Jarige Job
Alle jarige kinderen krijgen op hun verjaardag een box met een cadeautje, met versieringen, versnaperingen voor thuis en op school.
NL-Doet
Jaarlijks doen wij mee met 1 dag extra vrijwilligers die zich ten dienste stellen voor
allerlei klussen.
STEK
Met Stek werken wij samen aan het winkelconcept voor klanten die daardoor producten kunnen kiezen.
VITIS
Onder begeleiding doen klanten van Vitis bij ons vrijwilligerswerk.
Rode Kruis
Het Rode Kruis leverde extra vrijwilligers.
Diverse supermarkten
Acties om extra producten te krijgen.
De Provincie Zuid-Holland
Eenmalige subsidie met een plan van aanpak om een duurzamer bedrijf te worden.
Regionale Voedselbanken
Afspraken over financiering, voedselverwerving, transport en overige samenwerking.
Vereniging Voedselbanken Nederland
Ondersteuning door VBN op diverse terreinen.
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Jaarrekening 2020
Stichting Voedselbank
regio Haaglanden

FINANCIELE VERANTWOORDING
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AMBITIE 2021 - 2022
Stichting Voedselbank
regio Haaglanden

Onze feiten en cijfers publiceren we ieder jaar in het jaarverslag en in de financiële jaarrekening.
Zie https://voedselbankhaaglanden.nl/feiten-en-cijfers-2/
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AMBITIE 2021 - 2022

INSPECTIE
CERTIFICAAT

1. Het bestuur heeft als ambitie om eind 2023, 80% van de klanten zelf te kunnen laten kiezen uit de producten die wij ontvangen hebben.
Dit zal gevolgen hebben voor de manier waarop we voedsel aanbieden, hoe we voedsel kunnen
werven, voor het logistieke proces en voor vrijwilligers.
Met winkels die regelmatig open zijn is het mogelijk om kort houdbaar voedsel aan onze klanten aan
te bieden.

Houwers Groep verklaart dat:

St. Voedselbank regio Haaglanden
Boomaweg 101 te 's-Gravenhage
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.

2. Het bestuur wil extra aandacht voor de verwerving van producten, zoals
maandverband, tampons e.d.

De inspectie is 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:
13 november 2020

We kunnen onze vrouwelijke klanten zeker een jaar lang
van gratis maandverband en tampons voorzien. Het
was niet gelukt zonder hulp van het Stichting Armoedefonds, Gemeente Den Haag, Gemeente Zoetermeer,
Soroptimist International, Kruidvat NL, Etos, Zonta Den
Haag 1, Connecther.eu en vele particuliere donaties.

Verklaring is geldig tot:
13 november 2021

Mevr. T. Houwers
Directeur
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Certificaatnummer:
162104/200112/001

