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VISIE

VOORWOORD    

Het jaar 2021 was een turbulent jaar voor de Voedselbank 
Haaglanden.
Turbulent vanwege de verhuizing van Den Haag naar Wa-
teringen, het grote verloop van vrijwilligers en natuurlijk de 
corona restricties.
Begin januari heeft de verhuizing plaatsgevonden. Het 
verhuisbedrijf UTS van der Geest heeft ons tegen een ge-
reduceerd tarief verhuisd. En dat werd zeer professioneel 
gedaan. Helaas kreeg een medewerker van het verhuisbe-
drijf een klein ongelukje, waardoor hij naar het ziekenhuis 
moest voor een check. Gelukkig was daar de kersverse 
voorzitter Sjaak de Bruijn, die even poolshoogte kwam 
nemen bij de verhuizing, om met de man naar Leyenburg 
te gaan. Gelukkig liep het goed af.
De dagen daarna hebben we met een aantal vrijwilligers 
alles uitgepakt en een plekje gegeven.
Op 7 januari zijn we verhuisd en op 11 januari was het 
distributiecentrum alweer draaiende.

Verderop in het verslag kunt u lezen hoe het distributie-
centrum een duurzaam pand is geworden. Dankzij de 
steun van de Provincie Zuid Holland konden we zonnepa-
nelen laten leggen en een warmtepomp laten installeren. 
Hierdoor zijn wij niet alleen bezig met het tegengaan van 
verspilling van voedsel, maar ook met het tegengaan van 
teveel CO2 uitstoot.
Een ander duurzaam initiatief is dat we halverwege het 
jaar een samenwerking zijn aangegaan met een boer in 
het Westland. Daar kunnen we groente en fruit naartoe 
brengen dat niet geschikt is voor de voedselpakketten. 
Zodat dit fruitafval kan worden gebruikt als veevoer.

Omdat het nieuwe pand minder buitenruimte heeft dan 
we op de Boomaweg gewend waren, hebben we opnieuw 
gekeken naar de manier van opslaan van voedsel. Om 
die reden hebben we op een aantal momenten (zoals in 
december) extra opslagruimte ingehuurd. De verhuizing 
bood de kans om het logistieke proces te professionalise-
ren en daar zijn we nog steeds mee bezig.

Er is het afgelopen jaar roofbouw op verschillende vrijwilli-
gers gepleegd. Een aantal vrijwilligers is, alsof het een full 
time baan betrof, voor een langere periode meer dan 40 
uur per week in touw geweest. Dat waren de vrijwilligers 
die meegeholpen hebben met de verbouwing en het weer 
in werking stellen van alle apparaten, koel-vries ruimte en 
meer.
En later in het jaar namen vrijwilligers er extra taken bij, 
omdat anderen vertrokken. 
Het vinden van vrijwilligers voor taken als kratten vullen, 
in- en ompakken etc. is nooit een probleem. Maar het lukt 
maar niet om vrijwilligers te vinden die als dagcoördinator 
willen werken. Daarbij heeft men de verantwoording over 
alle logistieke acties op een dag.

Gelukkig liet corona het toe om op 10 september einde-
lijk weer een feestje te geven voor de vrijwilligers. Een 1e 
feestje op de nieuwe locatie. Anders dan anders, met een 
foodtruck in plaats van een barbecue en met heel veel 
meer vrijwilligers dan we gewend waren. Top!

Corona zorgde ook binnen de voedselbank soms voor 
gekissebis; wel of niet testen, wel of geen mondkapjes 
dragen, enzovoorts. Maar gelukkig hebben we niet met 
veel besmettingen te maken gekregen.

We hebben in 2021 ook een tweede winkel geopend. 
Naast de winkel aan de Zoutkeetsingel hebben we sinds 
14 oktober ook een winkel in Escamp. Deze Kies! Voed-
selbankwinkel is een samenwerkingsproject tussen STEK 
Den Haag en de Voedselbank Haaglanden en is te vinden 
bij de Shalomkerk aan de Vrederustlaan.

Dit past in onze ambitie om eind 2023 zo’n 80% van onze 
klanten te laten kiezen voor de producten. We merken dat 
het niet zo eenvoudig is om dit snel te realiseren. Er komt 
veel bij kijken. Een goede, betaalbare locatie, vrijwilligers, 
andere inzet transport, verwerving extra voedsel etc.
Onze ambitie om meer winkels te realiseren waardoor 
onze klanten zelf hun producten kunnen kiezen, staat nog 
steeds overeind. We zijn hard bezig om ook in Schevenin-
gen een winkel te openen.

Na een bezoek aan ons distributiecentrum is dhr. J. van 
Zanen, burgermeester van Den Haag, beschermheer van 
Voedselbank Haaglanden geworden. Hij was oprecht 
geïnteresseerd in en onder de indruk van het werk van de 
voedselbank.

Helaas was er ook een tegenvaller, namelijk het moeten 
sluiten van uitgiftepunt Laak begin september. Omdat 
de voedselveiligheid in het pand aan de Ketelstraat niet 
langer te waarborgen was, hebben we dit besluit moeten 
nemen. Onze klanten zijn uiteraard overgezet naar een 
ander uitgiftepunt, het Vadercentrum aan het Jonckbloet-
plein in Laak.

Veel in het nieuws was de grote campagne om vrouwelijke 
klanten van de voedselbank te ondersteunen met gratis 
hygiëne producten. Dit werd een geslaagde actie die er-
voor gezorgd heeft dat vrouwelijke klanten gratis maand-
verband en tampons kunnen krijgen.

In november 2021 hebben alle uitgiftepunten en het dis-
tributiecentrum het Groencertificaat behaald, daar zijn we 
trots op.

Het bestuur van de stichting Voedselbank 
Regio Haaglanden.
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VERDUURZAMING LIERSEWEG

MISSIE

VOEDSELVEILIGHEID

Wist u dat het Distributiecentrum / Voedselbank 
Haaglanden in 2021:

* Vanaf 10 juni 2021 deels haar eigen energie  
  opwekt.
* Op het dak van het distributiecentrum 268  
   zonnepanelen zijn geplaatst.
* Dankzij de zonnepanelen en de warmtepompen  
  er geen gas meer wordt gebruikt.
* Niet-gebruikte energie wordt teruggeleverd aan  
  het energienet.
* De zonnepanelen het 2e half jaar in totaal  
  46.181 kw hebben opgeleverd. Hiervan is in  
  totaal 55% zelf gebruikt en 45% teruggeleverd  
  aan het net.
* Op woensdag, de dag waarop ook ‘s avonds  
  wordt gewerkt, er de meeste energie wordt  
  gebruikt.
* De dag met de meeste zonuren zondag 13 juni  
  was en de dag met de minste zonuren  
  20 november.
* Dat wij in totaal van 10 juni t/m 31 december  
  5.137,- euro hebben bespaard op energie.

Ton van Schie

2021 was voor de Voedselbank 
Haaglanden een moeilijk jaar, zowel 
corona als de verhuizing trokken een 
zware wissel. Voor wat betreft voed-
selveiligheid konden we gelukkig aan 
het einde van het jaar constateren dat 
we de zaken weer goed op orde had-
den.
Bij de jaarlijkse (externe) inspectie van 
ons distributiecentrum scoorden we 
een prachtige 96 van de 100 punten!
Ook de 24 uitgiftepunten in Den Haag,  
Zoetermeer en Rijswijk kregen 93 van 
de 100 punten, een prachtig eindresul-
taat.
Nu we de verbeterpunten benoemd en 
doorgevoerd hebben en we dus ons 
certificaat GROEN hebben ontvangen, 
wordt 2022 de uitdaging:
         “Groen worden was erg fijn, 
groen blijven is de uitdaging.”
De richtlijnen zijn duidelijk, continue 
aandacht voor voedselveiligheid is de 
sleutel tot succes.

Victor Teunissen
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DISTRIBUTIE 2021



DISTRIBUTIE
AANTAL UITGEREIKTE PAKKETTEN VOEDSEL IN DEN HAAG, RIJSWIJK EN ZOETERMEER

Uitgiftepunten
Den Haag

RIJSWIJK

ZOETERMEER

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
Prime  
Totaal Den Haag

Benedictus Bernarduskerk

Totaal Rijswijk

Genesarethkerk
Het Kompas
Ichtuskerk
Nicolaaskerk
Oosterkerk
Piëzo César Franckrode

Totaal Zoetermeer

Totaal Voedselbank Haaglanden

 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 

72.588

7.380

7.380

  3.607 
 2.525 
 3.262 
 2.111 
 3.482 
 2.186 

17.173

97.141

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 

82.384

7.158

7.158

 3.969 
 2.592 
 3.197 
 2.159 
 3.026 
 2.794 

17.373

107.279 

 3.890 
 4.343 
 2.271 
 1.732 
 3.135 
3.255 

 1.377 
 5.479 
3.557 
3.034 
7.207 

 2.948 
 8.208 
 3.686 
4.390 

 4.518 
 2.781 
 5.162 
1.050

72.023

4.810

4.810

 3.385 
1.949 
2.584 

 1.964 
2.929 

 2.084

14.895

91.728 

2019 2020 2021   
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TRANSPORT NAAR 14 REGIONALE
VOEDSELBANKEN IN 2021 

DISTRIBUTIE
AANTAL UITGEREIKTE PAKKETTEN VOEDSEL IN DEN HAAG, RIJSWIJK EN ZOETERMEER

2021
Gemiddeld aantal 

producten per klant 
per week

Voeselbank Klanten DKW AGF
VB Westland 140 7 5
VB Delft 325 7 5
VB Leidschendam -Voorburg 140 7 5
VB Alphen 220 7 5
VB Wassenaar 30 7 5
VB KBN 100 7 5
VB Leiden 500 7 5
VB Lisse 20 7 5
VB Noordwijk 54 7 5
VB Noordwijkerhout 8 7 5
VB Hillegom 55 7 5
VB Katwijk 190 7 5
VB Voorschoten 24 7 5
Totaal 1806

Aantal 
producten per 

VB per jaar
Totaal aantal 

producten per jaar
DKW AGF Totaal

50960 36400 87360
118300 84500 202800
50960 36400 87360
80080 57200 137280
10920 7800 18720
36400 26000 62400

182000 130000 312000
7280 5200 12480

19656 14040 33696
2912 2080 4992

20020 14300 34320
69160 49400 118560
8736 6240 14976

657384 469560 1126944
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KLANTENPROFIEL 2021    

KLANTENPROFIEL 2021

AANTAL 
HUISHOUDENS 
PER 31-12-2021

GESTOPT IN 
2021

TOTAAL AANTAL 
HUISHOUDENS 
2021

Totaal aantal 
personen per 
31-12-2021

Den Haag * 1191 782 1973 2712
Rijswijk * 72 68 140 184
Zoetermeer 219 169 388 662
Totaal 1.482 1.019 2.501 3.544
* Den Haag: inclusief STEK en extra Vadercentrum
* Rijswijk : incl. 10 personen die in Den Haag wonen

SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS 2021 op 31/12 (PERCENTAGES)

DEN HAAG RIJSWIJK ZOETERMEER GEMIDDELD
Alleenstaand 50,2 45,8 25,6 45,7
Een-oudergezinnen 30,6 27,8 46,6 33,2
Gezinnen 17,3 23,6 26,5 19,2
Stellen 1,9 2,8 1,4 1,9
Leeftijd <30 8,1 6,9 8,2 8,1
Leeftijd 30 - 50 48 51,4 46,6 48
Leeftijd 50 - 65 29,2 29,2 30,6 29,4
Leeftijd > 65 14,7 12,5 14,6 14,6

GEMIDDELD AANTAL PERSONEN PER HUISHOUDEN

DEN HAAG 2,1
RIJSWIJK 2,6
ZOETERMEER 3,0

Gemiddeld 2,3

VERDELING PERCENTAGE KLANTEN OVER DEN HAAG, RIJSWIJK EN ZOETERMEER
%

Den Haag 80,1
Rijswijk 4,9
Zoetermeer 15

AANTAL HUISHOUDENS PER JAAR PER 31-12 GROEI
2017 1.676
2018 1.845 10%
2019 1.811 -1,80%
2020 1.760 -2,90%
2021 1.482 * -15,80%

* Is incl 185 STEK en VC

KLANTENPROFIEL 2021

AANTAL 
HUISHOUDENS 
PER 31-12-2021

GESTOPT IN 
2021

TOTAAL AANTAL 
HUISHOUDENS 
2021

Totaal aantal 
personen per 
31-12-2021

Den Haag * 1191 782 1973 2712
Rijswijk * 72 68 140 184
Zoetermeer 219 169 388 662
Totaal 1.482 1.019 2.501 3.544
* Den Haag: inclusief STEK en extra Vadercentrum
* Rijswijk : incl. 10 personen die in Den Haag wonen

Totaal aantal 
personen dat is 
gestopt in 2021

TOTAAL 
AANTAL 
PERSONEN 
2021

TOTAAL 
AANTAL 
GELEVERDE 
KRATTEN 

1.658 4370
174 358
512 1174

2.344 5.902 90460*

VERDELING PERCENTAGE KLANTEN OVER DEN HAAG, RIJSWIJK EN ZOETERMEER
%

Den Haag 80,1
Rijswijk 4,9
Zoetermeer 15

AANTAL HUISHOUDENS PER JAAR PER 31-12 GROEI
2017 1.676
2018 1.845 10%
2019 1.811 -1,80%
2020 1.760 -2,90%
2021 1.482 * -15,80%

* Is incl 185 STEK en VC

VERDELING PERCENTAGE KLANTEN OVER DEN HAAG, RIJSWIJK EN ZOETERMEER
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SAMENWERKENDE  PARTNERS
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De Participatiekeuken
De Participatiekeuken en de Voedselbank Haaglan-
den helpen elkaar. De participatiekeuken is gestart 
met het project Verras Menu. Zij maken van overtollig 
voedsel maaltijden, vriezen deze in en geven deze 
aan onze klanten.

Jarige Job
Dankzij Jarige Job krijgt elk kind op zijn/haar ver-
jaardag een verjaardagsbox. Compleet met een 
cadeautje, versnaperingen voor thuis en om uit te 
delen in de klas.

Sintvoorieder1
Sinterklaas bezoekt gelukkig ook de kinderen van de 
Voedselbank en maakt hen elk jaar weer blij met een 
cadeautje.

STEK
Met de stichting voor stad en kerk werken we veel-
vuldig samen. In enkele van hun accomodaties zijn 
uitgiftepunten van de Voedselbank gehuisvest. En 
het afgelopen jaar hebben we samen Kies! Voedsel-
bankwinkel in Escamp geopend.

De uitgiftepunten.
Onze coördinatoren van de uitgiftepunten zorgen 
ervoor dat onze klanten wekelijks op niet al te grote 
afstand, hun voedselpakket kunnen halen.
Veel uitgiftepunten zijn gehuisvest in kerken en  
welzijnsinstellingen.

Gemeente Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk
De drie gemeentes steunen ons financieel, ook heb-
ben zij een extra bijdrage geleverd aan de actie om 
vrouwen en meisjes van de VBH van gratis maand-
verband en tampons te voorzien. Met de gemeente 
Den Haag vindt regelmatig overleg plaats. 

VITIS
Behalve dat wij vrijwilligers werven via Vitis hebben 
we ook een samenwerkingsovereenkomst met Vitis 
gesloten om jongeren voor een periode 1 dag in de 
week te laten werken bij Voedselbank Haaglanden. 
Vitis werft de jongeren en wij bieden de werkplek. En 
Vitis levert gedurende de werkdag begeleiding aan 
deze jongeren.

Reclassering
Met reclassering is het afgelopen jaar een overeen-
komst gesloten om zo mogelijk cliënten bij de Voed-
selbank hun taakstraf te laten doen.

Regionale Voedselbanken
Met de regionale voedselbanken, voor wie wij als 
distributiecentrum fungeren, hebben we regelmatig 
contact en overleg om zo goed mogelijk elkaar van 
dienst te zijn.

Voedselbanken Nederland
Voedselbanken Nederland is de landelijke vereniging 
waar wij lid van zijn. Zij supporten de distributiecen-
tra en voedselbanken uit heel Nederland op alle 
mogelijk manieren. Enkele malen per jaar is er een 
Algemene Ledenvergadering.

SAMENWERKENDE PARTNERS

GF afval naar de boeren
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Hygiënische producten
Voedselbank Haaglanden is in 2021 gestart zich in 
te zetten om haar klanten structureel van maandver-
band en tampons te voorzien. Hierdoor hebben alle 
vrouwelijke klanten van de voedselbank Den Haag, 
Rijswijk en Zoetermeer het afgelopen jaar de  
beschikking gekregen over deze producten.
Bestuurslid Jorg Sundermand: “In Nederland heeft 
een op de tien vrouwen of meisjes  wel eens geen 
geld voor maandverband. Dat kunnen we als zo’n 
rijk land als Nederland niet laten gebeuren en daar-
om zijn we met een inzamelactie begonnen. Je zou 
maar moeten kiezen tussen eten en maandverband.” 
Dat betekent dat vrouwen die dagen niet naar hun 
werk of school kunnen. Wij willen onze klanten niet 
voor die keuze stellen. Gelukkig vinden anderen dat 
ook. We zijn blij dat we zo’n grote voorraad bij elkaar 
hebben gekregen om in 2021 en een deel van 2022 
in deze producten te kunnen voorzien. Ook in 2022 
gaan we ons inzetten om deze steun structureel te 
maken.

We hadden dit niet voor elkaar gekregen zonder 
de hulp van het Armoedefonds, de gemeenten Den 
Haag, Rijswijk en Zoetermeer, de Soroptimisten, het 
Kruidvat, de Etos, Zonta Den Haag, Connecther.eu 
en vele particuliere donaties.
Jorg Sunderman

Douwe Egberts koffie
In heel Nederland sparen mensen DE zegels voor 
de Voedselbanken. Ook in 2021. Dit resulteerde in 
5.433 pakken koffie voor de klanten van Voedselbank 
Haaglanden!

ACTIES
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ACTIES

Inzameling kraamproducten
Om aan de behoefte van jonge gezinnen met 
pasgeboren baby’s te voldoen zijn afspraken ge-
maakt met Medisch Centrum Haaglanden en HTM 
om producten in te zamelen zoals luiers, lotion-
doekjes, knuffels, babycrème enz. Deze producten 
zijn opgeslagen op de Lierseweg en worden naar 
behoefte verspreid onder deze gezinnen.

Activiteiten voor kinderen
Wederom is in samenwerking met Laat ze maar 
Lachen in de zomer van 2021 voor kinderen een 
dagje uit georganiseerd naar Drievliet en Maduro-
dam. Laat ze maar Lachten heeft deze dagen perfect 
georganiseerd met vervoer, begeleidingen en een 
lunch. De kinderen hebben genoten! Als kers op de 
taart kregen ruim 1000 kinderen in de kerstvakantie 
een ruim gevulde rugzak met spelletjes, schoolspul-
len en een McDonalds bon. De geplande musical 
Aladin ging helaas niet door vanwege corona, maar 
zal dit jaar zeker een vervolg krijgen.

Inzamelingen voedsel
De volgende instellingen boden aan producten voor 
de voedselbank in te zamelen:
basisschool Prinsehage, basisschool de Waterlelie, 
Europese Primary School, de Maria parochie, de 
Archipelschool en Officekantoor Frame.
Allen hebben zich ingezet om aan de hand van een 
overzicht van gewenste producten vele kratten te 
vullen.

December-acties
Ook dit jaar schonk Unilever weer kerstpakketten 
voor alle klanten van de Voedselbank. Dit jaar een 
rijk gevulde doos met o.a. veel vega producten.

Het Medisch Centrum Haaglanden had een moo-
ie Wensboom in de hal geplaatst. Met hulp van de 
coördinatoren van de uitgiftepunten van de Voedsel-
bank konden kinderen wenskaarten in de boom han-
gen. In de boom van het Medisch Centrum Haaglan-
den werden wensjes gehangen met een bepaald 
cadeautje voor een kind. Dus dankzij de bijdragen 
van het personeel van het ziekenhuis kregen veel 
kinderen een kerstcadeautje.

De Gelderlandschool had ook een wensboom 
neergezet en die leverde een financiële bijdrage op. 
Allen     hartelijk dank!

Rocking Up Christmas leverde ook weer een 
bijzondere bijdrage door 150 grote gezinnen een 
kerstontbijt en een kerstdiner te bezorgen op 24 
december.

vrijwilligers
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Bestuur van Stichting Voedselbank Haaglanden in 2021

Eindelijk was het zover. Op vrijdag 10 september 
was er weer een vrijwilligersfeest. Iedereen had 
ernaar uitgekeken. Na zo’n lange tijd afstand houd-
en, mondbedekking enz. was er dan eindelijk weer 
de mogelijkheid met een grote groep bij elkaar te 
zijn. De opkomst was groter dan ooit, maar liefst 
110 gasten, allen vrijwilliger van de Voedselbank 
Haaglanden.

Helaas hebben we ook van een aantal zeer betrok-
ken vrijwilligers afscheid moeten nemen. En het vin-
den van nieuwe vrijwilligers die verantwoordelijkheid 
willen dragen was en is een groot probleem. We 
krijgen allerlei functies altijd wel weer vervuld, maar 
die van dagcoördinator bijvoorbeeld niet. En dat 
legt veel druk op een paar vrijwilligers bij de afdeling 
logistiek.

Trainingen:
Jaarlijks bieden wij de training BHV aan. Ook dit jaar 
deden 8 vrijwilligers mee en hebben allen het certifi-
caat behaald.

Ook was er weer de training Heftruck chauffeur, daar 
deden 5 vrijwilligers aan mee en zij behaalden ook 
allemaal hun certificaat.

Met de organisatie Middin is een samenwerking 
aangegaan. Wekelijks komt een klein groepje jon-
gens en meisjes wat schoonmaakwerk verrichten. 
Omdat bij Middin jongeren een training “schoonmak-
en” hadden gekregen, vonden zij het leuk om dit in 
de praktijk te brengen.

Ook is met het AZC in Rijswijk contact gezocht om 
vrijwilligers te werven. Gedurende enkele maanden 
hebben enkele asielzoekers gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid.

Henk Baars
Martin Duivesteijn
Joost de Jager
Tom Damen
Monica Criellaard
Mia Gores

VRIJWILLIGERS
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KLACHTEN
Klachten van klanten over voedsel: In 2021 kregen we vier klachten. Die gingen allen over de houdbaar-
heidsdatum van voedsel (tenminste houdbaar tot). We hebben in de uitgiftepunten extra uitleg over de 
houdbaarheid van producten opgehangen.  
Een aparte flyer hierover is in verschillende talen in de maak.

donaties

DE UITGIFTEPUNTEN

Wij willen via deze weg iedereen bedanken die ons  
financieel of anderszins gesteund heeft. Dankzij jullie 
gulle giften kan de voedselbank het werk doen.

De Dienst Sociale Zaken doneerde LED lampen aan 
veel gezinnen. Iemand anders regelde gratis energie-
zuinige douchekoppen. En Pearl doneerde samen met 
klanten waardebonnen voor een bril.
Een camping doneerde gloednieuwe lakens.

Het Vadercentrum heeft de uitgifte van voedselpak-
ketten overgenomen van het uitgiftepunt Laak, dat 
gesloten werd. 

Barbecue
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november was er in samen-
werking met Nepluvi, de Participatiekeuken, Voed-
selbank Haaglanden, het Vadercentrum en Hilti een 
grote barbecue voor de klanten van de Voedselbank 
en hun kinderen. Het Vadercentrum verdeelt per week 
ruim 140 voedselpakketten en is daarmee een van 
de grotere uitdeelpunten van Voedselbank Haaglan-
den geworden. Onder genot van gezellige live muziek 
genoten per dag 125 gasten van een lekkere barbe-
cue. De wethouders Martijn Balster en Arjen Kapteijns 
verwelkomden de gasten met een toespraak.  

Kies! Voedselbankwinkel
Kies! Voedselbankwinkel is op donderdag 14 oktober 
feestelijk geopend. Wethouder Martijn Balster ontving 
een winkelwagentje vol verse en houdbare producten 
en nam zo de winkel in Escamp officieel in gebruik. 
Inmiddels heeft Voedselbank Haaglanden 2 winkels 
waar klanten zelf hun boodschappen kunnen kiezen. 
Ze rekenen af met een speciaal pasje. Voor en na 
het winkelen is er de gelegenheid om een kop koffie 
of thee te drinken. En er is tijd voor een gesprek met 

aandacht voor te maken keuzes in het leven. Kies! 
Voedselbankwinkel is een samenwerking tussen Stek 
en Voedselbank Haaglanden. De winkel bevindt zich in 
buurt-en-kerkhuis Shalom aan de Vrederustlaan 96, in 
Den Haag Zuidwest.



Jaarrekening 2021
Stichting Voedselbank 
regio Haaglanden
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FINANCIELE VERANTWOORDING



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




