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MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN DOELSTELLING
Stichting Voedselbank Katwijk is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland
en volgt daarmee onderstaande missie, visie, kernwaarden en doelstellingen zoals door
de leden van de landelijke vereniging zijn vastgesteld.

Missie

Wij verstrekken verkregen voedsel en verzorgingsproducten gratis aan de armste burgers
in Nederland (in ons geval aan de inwoners van de Gemeente Katwijk, gemeentekernen
Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk) en we doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten en diensten. Om
onze klanten van voldoende eten, verzorgingsartikelen en verzorging te kunnen voorzien
werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er
samen voor dat armoede wordt bestreden en voedseloverschotten worden verminderd.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met hulpverlenings-organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden

We werken uitsluitend met vrijwilligers. We verstrekken voedsel en andere producten dat
door anderen wordt gedoneerd. We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel. We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk onder de klanten. We zijn neutraal en onafhankelijk.
We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstelling

De twee hoofddoelstellingen zijn: Het bieden van directe voedselhulp aan de allerarmsten
en het voorkomen van verspilling van voedsel.
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VOORWOORD
Graag bieden wij u het jaarverslag 2020 van de Voedselbank Katwijk (VBK) aan, dat in het teken staat van
de Coronacrisis en de verhuizing naar een nieuw pand.
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin de wereld werd geteisterd door het
Coronavirus. Snel bleek in de vorm van een pandemie die mondiaal grote gevolgen zou hebben en dus ook
aan de VBK niet voorbij zou gaan. Tot maart van dit jaar heeft onze organisatie gewerkt zoals in de jaren
daarvoor. Vanaf maart zag de wereld er plotseling anders uit. We kregen te maken met instructies m.b.t.
hygiëne, er waren geluiden dat er in de winkels schaarste zou ontstaan, er was nog geen zicht op of en hoe
dit met een vaccinatie te kunnen beteugelen, enz. Spannende signalen waarbij het al vrij snel duidelijk werd
dat met deze pandemie er ook aan de VBK eisen werden gesteld die zouden bijdragen aan het terugdringen
van dit virus.
Tijdens deze Coronacrisis heeft de Voedselbank in 2020 het Voedselbankwerk op de oude locatie aan de
Petronella van Saxenstraat 68-70 met de benodigde aanpassingen en coronamaatregelen afgesloten en is
een vervolg gegeven aan ons werk in de nieuwe locatie aan het Cappelrijeland 2 in Rijnsburg. En voordat
het zover was, is vanaf begin 2020 hard gewerkt om het gebouw begin september van dit jaar te kunnen
betrekken.
Ten gevolge van de pandemie werd er een groeiend beroep op onze voedselbank gedaan door medemensen die door deze crisis in de problemen zijn geraakt. Als vrijwilligers en bestuur van de VBK zijn we met
elkaar trots op hetgeen juist dit jaar is gepresteerd. We ervaren het als een voorrecht dat we tijdens de
pandemie onze klanten zonder onderbreking hebben mogen ondersteunen, wat hun financiële problematiek
wellicht wat draagbaarder maakte. Maar ook zijn we trots op de bijdrage die wij hebben geleverd aan het
structureel terugdringen van armoede binnen de Gemeente Katwijk.
Graag wijden wij een speciaal dankwoord aan de ruim 70 vrijwilligers die ook dit jaar aan onze Voedselbank
verbonden wilden zijn met hun enorme bevlogen inzet. Tevens danken we ons netwerk van toeleveranciers,
de Gemeente Katwijk, Dunavie, Kwadraad (Maatschappelijk Werk), de plaatselijke kerken en alle andere
donateurs in welke vorm dan ook, de collega Voedselbanken uit de regio en de Vereniging Voedselbanken
Nederland voor de ondersteuning die door ons is ondervonden. Hierdoor hebben we ons voedselbankwerk
op een verantwoorde wijze kunnen verrichten voor die burgers die onze hulp zo hard nodig hebben.
Een speciaal dankwoord aan het College van B&W van Gemeente Katwijk omdat zij onze huidige locatie
ter beschikking heeft gesteld en heel veel dank aan Bouwbedrijf Ouwehand dat kosten nog moeite hebben
gespaard om de Voedselbank Katwijk te helpen met de verbouwing en inrichting van dit pand.
Veel leesplezier toegewenst!
Namens het bestuur van de Voedselbank Katwijk

Aafke van Rhijn
Voorzitter
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1. Voortgang realisatie doelstelling
Voedselbank Katwijk
Dit jaar heeft de Voedselbank de realisatie vervolgd van haar doelstellingen die zijn opgenomen in haar Beleidsplan 2018:
1. Inspanning is geleverd om burgers die onder het bestaansminimum leven tijdelijk gratis voedsel, levensmiddelen, kleding, huisraad, knipbeurten of pedicure te verstrekken.
Hiervan is gemiddeld door ruim 350 burgers per week gebruik gemaakt.
2. Doordat armoede ook een sociaal isolement met zich kan meebrengen, heeft de Voedselbank zoals gebruikelijk de mogelijkheid willen bieden om met elkaar een kop koffie
of thee te drinken waardoor ook een gesprek ontstaat tussen klanten en vrijwilligers.
Dit hebben we moeten staken i.v.m. de Coronaregels. We zullen zo snel als kan deze
zeer gewaardeerde activiteit weer hervatten.
3. De Voedselbank is onverminderd doorgegaan met het lokaal bestuurlijk aankaarten
van structurele problemen die het herstel van de financiële situatie van klanten in de
weg staan. Tevens zijn ideeën aangedragen om beleid om te buigen en/of bij te stellen. Hiervoor is een aantal integrale bijeenkomsten bijgewoond.
4. Mogelijkheden zijn benut om bewustwording binnen de samenleving op gang te brengen over de impact die financiële problematiek heeft. Verder is uitgedragen hoe kan
worden bijgedragen om armoede terug te dringen.
5. De Voedselbank heeft ook dit jaar haar contacten onderhouden met organisaties die
begeleiding bieden bij het oplossen van financiële problematiek.
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2. Vrijwilligersbeleid
2.1 Vrijwilligerswerving en selectie

De VBK werkt, zoals alle andere Voedselbanken in Nederland, uitsluitend met vrijwilligers.
Vanwege de omvang van onze organisatie zijn er ook gedurende 2020 weer veel vrijwilligers nodig geweest. We leveren daarom een grote inspanning om de juiste mensen ook
voor de juiste plekken te werven. We merken dat door een afgewogen mix van werving,
begeleiding en vrijwilligersbinding mensen zich voor een langere periode willen binden
aan onze organisatie. Een doorlopend contact met de vrijwilligerscentrale Katwijk, via
mond-op-mondreclame en via advertenties in de lokale media, hebben hieraan bijgedragen.

2.2 Vrijwilligersovereenkomst

De VBK hanteert een vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst wordt tussen vrijwilliger en Bestuur afgesloten en bevat zowel specifieke werkzaamheden voor de desbetreffende vrijwilliger als de gedragsregels van de Voedselbank Katwijk. Hiermee is ook de
AVG geborgd.
Het uitgangspunt om bij de VBK vrijwilligerswerk te kunnen doen is ‘vrijwillig maar niet
vrijblijvend’. De VBK kan niet draaien zonder de zekerheid dat vrijwilligers hun inzet garanderen. Voor elke aspirant vrijwilliger geldt eerst een inwerkperiode en een proeftijd van
1 maand en kan van beide kanten in goede orde worden opgezegd of voortgezet door het
tekenen van een vrijwilligersovereenkomst. Onze nieuwe vrijwilligers hebben deze overeenkomst ondertekend.

2.3. Organisatie van taken

Bij onze Voedselbank is een verscheidenheid aan taken te vinden. Door het groeiend aantal klanten en hiermee ook het aantal toegenomen taken is de eerder ingezette organisatiestructuur van waarde gebleken. Deze draagt bij aan het soepel en transparant verlopen
van de processen.
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3. Bestuurlijk functioneren
Het bestuur van de Voedselbank Katwijk kende in 2020 de volgende samenstelling:
•
•
•
•
•
•

Enid van Beelen, Algemeen lid
Robert Jan van Rijn, Algemeen lid
Joke Kraaijenoord, Algemeen lid
Leen van Delft, Penningmeester
Wim de Mooij, Secretaris
Aafke van Rhijn, Voorzitter

Het bestuur kwam maandelijks volgens een vast vergaderschema bijeen. De agenda’s
worden door het DB (voorzitter, secretaris) opgesteld uit zowel lopende zaken, de actielijst
(korte/lange termijnplanning), onderwerpen die door vrijwilligers worden aangedragen, als
de uitwerking van voorgenomen beleid. In 2020 is het bestuur zo’n 10 maal bijeen geweest.
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4. Nieuwe organisatiestructuur en werkwijze
4.1 Initiatief tot een nieuwe organisatiestructuur

Tijdens de afgelopen jaren is de Voedselbank Katwijk uitgegroeid tot een middelgrote
voedselbank-organisatie waarin naast een fors aantal klanten ook het vrijwilligersapparaat
en het donatienetwerk verder is uitgebreid. Dit maakt dat de organisatie haar bestaansrecht goed heeft neergezet en heeft afgedwongen zowel in de samenleving als bij de
Gemeenteraad en het College van B&W.
Tijdens voorgaande jaren is besloten het werk anders te organiseren door het formeren
van Kerngroepen voor de verschillende taakvelden. Deze structuur heeft de kwetsbaarheid van onze organisatie verkleind. Dit is bereikt door verantwoordelijkheden van het
primair proces niet meer door één of twee vrijwilligers te laten dragen maar meer door
gedeelde verantwoordelijkheden vanuit een bredere basis. Deze organisatievorm heeft
inmiddels z’n nut bewezen. Het is mooi om te zien dat de coördinator deze ondersteuning
vanuit Kerngroepen werkelijk als steunend heeft ervaren.

Kerngroep
Coördinator
Bestuur

Kerngroep
Kerngroep

9

ls
helpt a is
ig
het nod

Jaarverslag 2020

4. Nieuwe organisatiestructuur en werkwijze
(vervolg)
4.2 Definitie en werkwijze en taken van Kerngroepen

Kerngroepen denken mee over het verbeteren van werkzaamheden/processen; doen
voorstellen aan elkaar, aan de coördinator en aan het bestuur en onderhouden contacten
met de overige vrijwilligers rond taken en verantwoordelijkheden.
Aan de Kerngroepen zijn ook bestuursleden verbonden. Zij fungeren als communicatiekanaal tussen bestuur en vrijwilligers met betrekking tot voortgang, ervaren knelpunten
en verbeteracties. Zij brengen daarnaast bestuursbesluiten over naar een Kerngroep of
nemen voorstellen van een Kerngroep mee terug naar het bestuur bijvoorbeeld met betrekking tot een aanschaf en het beschikbaar stellen van budget hiervoor.
Kerngroepen komen circa 3x per jaar bijeen, of zo vaak als nodig. Van deze bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. De coördinator heeft hiermee een totaaloverzicht en is
vanuit deze rol ook gesprekspartner voor het bestuur.

4.3 Kerngroepen overzicht

De Kerngroepen die gedurende 2020 hebben gefunctioneerd zijn:
• Food en Non-Food
• Klantfaciliteiten (3K’s – Kleding, Klein Inventaris, Knippen)
• Klantbespreking – het proces van intakes en her-intakes
• Facilitair (Vervoer, Gebouw en Inventaris)
• Communicatie
• Vrijwilligersbinding
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4. Nieuwe organisatiestructuur en werkwijze
(vervolg)
De volgende Kerngroepen vereisen een korte toelichting:

4.4 Klantbespreking

Gedurende 2020 is de administratie voor de intake en de wekelijkse voedseluitgifte samengevoegd. Een bijkomend voordeel is dat beide coördinatoren elkaar nu kunnen vervangen. De routering van het email-verkeer voor deze processen is vereenvoudigd. Het
intake-proces is gesplitst in nieuwe aanmeldingen door Kwadraad en de halfjaarlijkse
herintakes die door onze vrijwilligers worden uitgevoerd. Samenhangend hiermee is het
maandelijkse intake-overleg gesplitst in twee separate werkgroepen.
Met ingang van 2019 kan Grip op de Knip voor haar klanten zelf de VB-norm toetsen en
hun klanten die ‘recht hebben’ bij ons aanmelden, waarbij wij de intake achterwege laten.
Deze samenwerking is gedurende 2020 voorgezet. Voor de cliënten van Grip op de Knip
verlaagt dit de drempel om tevens klant te worden bij de Voedselbank. Hieruit kunnen we
volgen dat er parallelle hulpverlening naast de schuldhulpverlening dient te worden ingezet, waarbij Grip op de Knip dan verwijst naar samenwerkings-partner Kwadraad.

4.5 Facilitair

Het VBK-gebouw aan de Petronella van Saxenstraat werd eind november 2014 in gebruik
genomen. Vanwege wijksanering heeft de VBK dit pand eind augustus 2020 verlaten en
is een ander pand betrokken. Vanaf begin 2018 is gezocht naar vervangende huisvesting.
December 2019 besloot het College van B&W een flink deel (700 m2) van de voormalige
basisschool De Dubbelburg - locatie Rijnsburg aan ons beschikbaar te stellen. De Dubbelburg is zeer geschikt voor ons werk: de voormalige klaslokalen die rondom een centrale O-vormige hal zijn gesitueerd vormen een uitstekende basis om ons primaire proces
uit te voeren. Van februari t/m augustus is het gebouw gereinigd, geverfd en omgebouwd
tot voedselbank door een aantal van onze vrijwilligers. De grotere bouwkundige aanpassingen zijn gerealiseerd en gesponsord door Ouwehand Bouw. Dankzij forse donaties van
Fonds 1818 en Voedselbank Nederland werden we in staat gesteld om een ruime nieuwe vriescel en dito koelcel aan te schaffen en was het mogelijk om 120 zonnepanelen te
bestellen (levering februari 2021) zodat vanaf begin 2021 onze voedselbank (grotendeels
of volledig) energie-neutraal zal zijn. Ons nieuwe onderkomen past als een jas en stelt ons
in staat om een groeiend aantal mensen die in armoede leven te ondersteunen v.w.b. hun
primaire levensonderhoud.
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4. Nieuwe organisatiestructuur en werkwijze
(vervolg)
4. 6 Communicatie

Tot 2019 is op een ad hoc wijze met externe communicatie omgegaan. Doorgaans werd
alleen gereageerd op verzoeken om een presentatie te geven of om aan een interview
mee te werken. Een actief communicatiebeleid ontbrak. Hierdoor waren wij binnen Katwijk qua naam wel enigszins bekend maar relatief onbekend in bereik, ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten.
Het bestuur heeft besloten hier verandering in te brengen. Gedurende 2019 is een
3-jarig projectplan opgesteld dat door Fonds 1818 en De Balrije van Utrecht financieel
wordt ondersteund met in totaal € 20.000. Mediabureau HowCom te Rijnsburg is ingehuurd om ons te ondersteunen. Verder konden we twee jonge communicatieprofessionals
als vrijwilliger aantrekken om de kerngroep te versterken.
Gedurende het verslagjaar 2020 is m.b.t. communicatie flink aan de weg getimmerd:
• Groei op Facebook van nihil tot 450 volgers
• Op Facebook werden 60 berichten geplaatst (13 met een video en 12 met foto’s op
locatie)
• Het meest gelezen bericht op Facebook het een bereik van 12.000 mensen
• Voorafgaande aan de opening op 26 september is de wijk Frederiksoord geflyerd
• Publiciteit rondom de opening in plaatselijke media en lokale nieuwssites (video interviews)
• In oktober is gedurende 2 weken een straatcampage gehouden met onze 6 ambassadeurs
Eind 2020 nam Laura de Graaf afscheid als het “gezicht” van onze voedselbank op Facebook. Ons communicatieteam werd tijdens het vierde kwartaal versterkt met Willemeike
Koster.
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5. Voortgang primair proces
5.1 Criteria m.b.t. beslissing deelname Voedselbank en (her)intake

De landelijke criteria met betrekking tot de beslissing in hoeverre burgers gebruik kunnen
maken van de Voedselbank zijn stringent gevolgd, evenals het gegeven dat de her-intakes
halfjaarlijks dienen plaats te vinden. Tegelijkertijd wordt af en toe ook maatwerk geleverd
als de voedselbanknorm net is overschreden en om redenen wordt ingeschat dat een gezin anders binnen korte tijd weer terug zal vallen in schuldenproblematiek (de zogenaamde ‘armoedeval’).

5.2 Samenstelling Voedselpakketten

Net zoals voorgaande jaren heeft de Voedselbank ook dit jaar weer veel inspanning verricht om wekelijks de pakketten zo gevarieerd en dus zo gezond mogelijk samen te stellen. De gemiddelde winkelwaarde van deze pakketten wordt geschat op €60. Het samenstellen en uitreiken van de pakketten geeft altijd weer veel voldoening en heeft ook dit
jaar weer bijgedragen aan de motivatie voor dit werk. Ons trouwe netwerk aan donateurs
heeft ook in 2020 de VBK weer enorm ondersteund. We zijn hier alle regionale bedrijven,
lokale ondernemers en DC Haaglanden zeer erkentelijk voor.

5.3 Voedselveiligheid

De Voedselbank Katwijk voldoet sinds begin 2018 aan de regels van de Nederlandse
Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA). Tijdens voorafgaande jaren zijn alle processen op
orde gebracht en hebben de vrijwilligers een training gevolgd. In 2020 is met het inrichten
van het Voedselbankproces op de nieuwe locatie veel aandacht besteed aan de depots
en de koel- en vries units. Dit is gepaard gegaan met een flinke investering waarvoor
donaties zijn aangevraagd evenals een financiele ondersteuning van de Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. Door deze aanpassingen zien we de aankomende controle en het bestendigen van onze certificering met vertrouwen tegemoet.
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6. Ontwikkeling klantenbestand 2020
6.1 Klantenbestand
•

Het aantal personen met recht om gebruik te maken van de Voedselbank, is gedurende 2020 gestegen van 314 dec 2019 naar 394 dec 2020. Er kwamen 285 personen bij,
er gingen 205 personen weg.

•

Het aantal huishoudens met recht om gebruik te maken van de Voedselbank, is gedurende 2020 gestegen van 118 dec 2019 naar 155 dec 2020. Er kwamen 117 huishoudens bij, er gingen 80 huishoudens weg.

•

We kregen 113 nieuwe aanmeldingen waarvan 43 geen recht hadden of binnen het
jaar weg waren. Er staan eind 2020 nog 10 klanten voor de intake op de 3 maanden
lijst.
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6. Ontwikkeling klantenbestand 2020
6.2 Aanmeldingsbeleid

Vanaf maart 2020 is het aanmeldingsbeleid vanwege de corona pandemie aangepast.
Er vindt geen financiële intake vooraf plaats. We hanteren het principe “eerst eten, later
meten”. Het proefpakket is verdwenen. Een klant meldt zich via een webformulier op de
website aan en wordt dezelfde week uitgenodigd om een pakket te komen halen. De klant
heeft hiermee tot 3 maanden recht. Tegen het einde van deze periode vindt de financiële
intake plaats. Deze wordt gedaan door Broodnodig (maatschappelijk werk)
Er vindt bij het eerste bezoek een kennismakingsgesprek plaats waarin er een mogelijkheid is om, wanneer de klant daarvoor open staat, de klant te wijzen op verdere hulp. Dit
kan zijn: Grip op de Knip indien er alleen sprake is van financiële problematiek, of naar
Broodnodig (maatschappelijk werk).
Het aantal klanten dat via hulpverlenende instanties binnen komt wordt geschat op 75%
van het totale aantal klanten.
De regel waarbij de klant wordt geroyeerd na 2 keer zonder bericht wegblijven, is gewijzigd. Wanneer een klant twee keer onaangekondigd niet is verschenen wordt er telefonisch of via een tekstbericht meegedeeld dat de krat op “pauze” staat. Wanneer de klant
weer gebruik wil maken van de VBK dient hij/zij zich eerst via telefonisch of via tekstbericht aan te melden.
Er is een directe lijn met de mensen die de intake of her-intake doen. De controle op het
welzijn en recht hebben of houden van de klant is hierdoor verbeterd. De drempel die
iedere nieuwe klant ervaart om naar de voedselbank te gaan is erg hoog. We zijn als VBK
nog steeds niet voldoende zichtbaar en de versoepeling van onze regels is niet bekend.
Klanten komen binnen via het maatschappelijk werk, De Brug verslavingszorg, De Binnenvest, Grip op de Knip en het welzijnskwartier. Dit staat in volgorde van hoeveelheid.
Helaas verwijst de Gemeente Katwijk mensen niet duidelijk door naar de voedselbank.
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7. Financiën
7.1. Fondsenwerving en/of donaties

De Voedselbank heeft het reeds opgebouwde netwerk voor voedsellevering kunnen vasthouden, verstevigen of zelfs uitbouwen. Draagvlak en bevlogenheid om dit werk te steunen zijn hiervoor de basis.
Supermarkten hebben zelf acties gehouden, er zijn inzamelingsacties bij kerken en/of scholen gehouden
met gelddonaties of door het inzamelen van houdbare producten en ook veel burgers hebben in natura
gedoneerd. Dit alles is een welkome aanvulling geweest op de voedselpakketten en is door de klanten zeer
gewaardeerd. Voor het samenstellen van een evenwichtig voedselpakket wordt uitgegaan van de ‘schijf van
vijf’. Zuivelproducten worden ingekocht met geoormerkt geld vanuit giften en donaties.

7.2. Resultaatoverzicht 2020

Tijdens het kalenderjaar 2020 is een forse verbouwing van ons nieuwe pand gerealiseerd
en zijn nieuwe koel- en vriesmiddelen geïnstalleerd. Dankzij sponsoring van beide zaken
konden wij desondanks een positief exploitatieresultaat realiseren van € 12.613.
•
•
•
•

Giften en donaties zijn t.o.v. 2019 toegenomen met € 19.793
In verband met de verhuizing naar ons nieuwe pand is t.o.v. 2019 €27.951 extra uitgegeven aan energie en huisvesting, deels door de 6 maanden overlap met 2 panden.
Er is ruim € 700 bespaard op de inkoop van voedsel.
De post overige kosten is met ruim € 5.600 toegenomen, m.n. vanwege onze verhuizing.
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7. Financiën
7.3 Balans per 31 december 2020
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7. Financiën
7.3 Balans per 31 december 2020 (vervolg)

Het positieve exploitatieresultaat van €12,613 wordt grotendeels toegevoegd aan de bestemmings-reserves:
• Continuïteit huisvesting wordt verhoogd met € 7.500 (wordt € 52.500). Deze voorziening blijft naar onze mening noodzakelijk. Dit omdat de huurperiode van ons nieuwe
pand initieel een periode van 3 jaar beslaat, met een optie tot verlenging met een
periode van 2 jaar. Hoewel wij hopen langer van het huidige pand gebruik te kunnen
blijven maken, is deze reservering noodzakelijk een eventuele volgende verhuizing te
financieren plus ter dekking van de door ons aangegane verplichting naar de afdeling
Vastgoed van Gemeente Katwijk om het huidige gebouw in de oorspronkelijke staat
terug te brengen.
• Koel- en vriescellen wordt verhoogd met € 2.500 (wordt € 17.500)
• Vervanging Koelbus wordt verhoogd met €2.500 (wordt € 7.500)
• De algemene reserve wordt verhoogd naar € 4.073
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7. Financiën
7.4 Giften en donaties
•
•
•

•

Gedurende de laatste jaren is sprake van een forse toename van giften en donaties
(zie de grafiek hieronder).
De forse toename van giften van particulieren hangt wellicht samen met onze inspanningen op het gebied van communicatie, het tegenovergestelde van “onbekend maakt
onbemind”.
De steun die wij ontvangen van diaconieën binnen Gemeente Katwijk is aanzienlijk.
Van oudsher wordt de inkoop van zuivel door enkele grotere kerkelijke gemeenten
financieel ondersteund. De toename met circa €10.000 gedurende 2020, t.o.v. voorgaande jaren, lijkt samen te hangen van de COVID-19 crisis.
Gedurende de laatste 3 jaar is sprake van een veelbelovende groei van de financiële
ondersteuning door bedrijven en stichtingen.
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8. Samenwerking (lokaal, regionaal, landelijk)
Alle Voedselbanken in Nederland maken deel uit van zowel landelijke, regionale als lokale
netwerken, zo ook de Voedselbank Katwijk. Daarom is de Voedselbank lid van de vereniging Voedselbank Nederland. Daarnaast is bestuurlijk deelgenomen aan de regionale
bijeenkomsten van de collega Voedselbanken, aan de landelijke netwerkbijeenkomsten
van de Vereniging en zijn ook praktijk bezoeken afgelegd bij de collega’s om van elkaar te
kunnen leren.
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9. Klachtenregeling
Hoewel we ernaar streven om te werken volgens de gestelde criteria en richtlijnen kan het
toch voorkomen dat een klant of een vrijwilliger een klacht heeft waarvoor aandacht wordt
gevraagd. Hiervoor is een klachtenprocedure ontwikkeld. Een klacht over de behandeling of bejegening van een klant kan worden ingediend bij de betreffende coördinator. De
klacht wordt in afstemming met het Bestuur afgehandeld. Alle andere klachten kunnen
schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur. Van de klachtenregeling is in 2020 geen
gebruik gemaakt. Als lerende organisatie hebben we ook in 2020 feedback op ons functioneren gevraagd en daar waar mogelijk verbeteringen aangebracht.
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10. Privacy
Het werken met persoonsinformatie is voor een Voedselbank onontkoombaar. Binnen de
Voedselbank worden binnen drie kernprocessen persoonsgegevens gebruikt:
•
•
•

Inkomensnorm: Halfjaarlijks wordt conform het beleid van de landelijke vereniging getoetst of een klant voldoet aan de inkomensnorm
Basisadministratie: Wekelijks wordt vanuit de basisadministratie een voedseluitgiftelijst
per huishouden samengesteld.
Voedsel verwerven en uitgeven: Contactgegevens van vrijwilligers, donateurs en leveranciers die het wekelijkse proces van voedsel verwerven en voedsel uitgeven mogelijk maken.
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11. Beleidsvoornemens 2020-2024
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Continuering van de huidige werkprocessen.
Voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de normen van voedselveiligheid en het
behouden van het ‘Groene Certificaat’.
Het op orde houden van verwerven van voedsel en het op orde houden van verschillende diensten ter ondersteuning voor de klanten.
De Kerngroepen voor de verschillende taakvelden aanpassen daar waar nodig en verder borgen.
Het vrijwilligersbestand op peil houden.
Het intensiveren en versterken van de samenwerking met andere Voedselbanken op
regionaal niveau en het afstemmen met de Landelijke Vereniging.
Het versterken van de relatie met gemeente op het niveau van het College van B&W,
de gemeenteraad en ambtelijk voor de verschillende beleidsterreinen.
Het onderhouden van samenwerking met voor de Voedselbank belangrijke maatschappelijke organisaties die de klanten ondersteunen en begeleiden bij hun financiële
problematiek en tevens helpen om andere ervaren problemen terug te dringen of op te
lossen.
Het blijven vinden van steun, zowel moreel als ook financieel, in de samenleving.
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