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CONTACTGEGEVENS
Stichting Voedselbank Katwijk
Bezoekadres & Distributiecentrum:
Het Cappelrijeland 2
2231 ZE Rijnsburg
Correspondentieadres:
Witte de Withstraat 31
2231 RP RIJNSBURG
Telefoon: 071 20 525 99
E-mail: info@voedselbankkatwijk.nl
Website: voedselbankkatwijk.nl
Facebook: facebook.com/voedselbankkatwijk
Bankrekening: NL16 RABO 0120 2657 02
KvK: 640 61 833
RSIN: 855 506 118 (ANBI)

© Voedselbank Katwijk
Overname van inhoud uit dit jaarverslag in andere publicaties is toegestaan.
Vermelding van de bron wordt daarbij op prijs gesteld.
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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, verzorgings- en reinigingsproducten gratis aan de
armste inwoners van de Gemeente Katwijk (met de gemeentekernen Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk). Wij doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

Visie

Onze visie is dat armoede van alle tijden is. In samenwerking met de gemeente, kerken,
bedrijven, instellingen en particulieren dragen wij bij aan het weer zelfredzaam worden
van huishoudens die onder de armoedegrens leven. Samen bestrijden wij de armoede
in onze gemeente en worden voedseloverschotten verminderd. Armoedebestrijding en
voedselhulp heeft een tijdelijk karakter.

Kernwaarden

We werken uitsluitend met vrijwilligers. We verstrekken voedsel en andere producten die
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 2021 van de Voedselbank Katwijk (VBK) aan dat in het
teken stond van het tweede jaar van de Coronacrisis.
Het aantal Katwijkers dat gebruik maakt van onze voedselbank blijft stijgen. De stijging
was ongeveer 10% gedurende 2021. Eind 2021 zorgde de voedselbank wekelijks voor
een uitgebreid voedselpakket voor ruim 400 Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers.
We helpen momenteel ruim 180 huishoudens, waaronder 200 kinderen. Helaas is dit
slechts zo’n 15% van de doelgroep in Katwijk1. Ruim 1000 gezinnen in de Gemeente
Katwijk komen eveneens voor onze hulp in aanmerking. Helaas hebben zij de weg naar
onze voedselbank nog niet gevonden. Dit vinden wij jammer. Wij zijn met onze vrijwilligers
uitstekend in staat om meer mede-Katwijkers te helpen.
De belangrijkste reden waarom mensen niet bij ons aankloppen blijkt schaamte te zijn.
Dat is niet nodig. Als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, dan is het wel dat tegenslag
iedereen kan treffen. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot
bestaande ondernemers.
Als voedselbank garanderen we discretie en volledige privacy. Wij voldoen aan dezelfde
hygiëne normen m.b.t. voedselveiligheid als restaurants. We worden daartoe jaarlijks door
de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit gecontroleerd.
Hulp van de voedselbank is een eerste stap vooruit voor mensen die met armoede te
maken krijgen. Onze voedselbank beschikt over een gratis kledingwinkel en een volledig
uitgeruste professionele kapsalon voor een gratis knipbeurt.
Tenslotte wil ik alle sponsors en leveranciers hartelijk te bedanken voor de niet aflatende
steun gedurende 2021.
Veel leesplezier toegewenst!
Namens het bestuur van de Voedselbank Katwijk

Aafke van Rhijn
Voorzitter
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1. Uitvoeringsagenda samen tegen de armoede in Katwijk 2021 – 2024:
4,5% van de huishoudens hebben een besteedbaar inkomen onder de
armoedegrens. Dat wil zeggen dat 1200 huishoudens in de Gemeente
Katwijk onder de armoedegrens leeft (het totaal aantal huishoudens in
Katwijk bedraagt 27.000)
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1. Hoofdonderwerpen
Gedurende 2021 is onze stichting doorgegaan met de realisatie van doelstellingen zoals
omschreven in ons Beleidsplan:
•

We hebben gedurende het gehele jaar gemiddeld 420 Katwijkers, die onder het
bestaansminimum leven, gedurende 51 weken voorzien van gratis voedsel, levensmiddelen en verzorgingsmiddelen. Onze klanten komen desgewenst ook in aanmerking voor gratis kleding, huisraad en knipbeurten.

•

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. Wij zijn actief betrokken bij de uitvoering van het armoedebeleid in
onze gemeente.

•

Begin 2021 is ons bestuur uitgebreid met bestuurslid communicatie waardoor dit
onderwerp meer aandacht kreeg dan voorheen.

•

De Voedselbank heeft ook gedurende 2021 contacten onderhouden met de
Gemeente Katwijk en organisaties op het gebied van schuldhulpverlening.

6

ls
helpt a is
ig
het nod

Jaarverslag 2021

2. Vrijwilligers
Evenals de andere 170 voedselbanken in Nederland werken wij uitsluitend met vrijwilligers. Gedurende 2021 zetten zich zo’n 51 vrijwilligers in voor onze stichting, waarvan
er 38 zich wekelijks actief inzetten m.b.t. ons primaire proces. Het gaat om coördinatoren,
specialisten die de intake verzorgen en een ombudsfunctie hebben, chauffeurs, mensen
die voedsel verwerken en verdelen, de vrijdagmiddag ploeg die de pakketten uitdeelt,
kapsters, schoonmakers en klussenmannen.
Het werven van de juiste mensen voor de juiste plekken vergt een forse inspanning. We
merken dat door een afgewogen mix van werving, begeleiding en vrijwilligersbinding onze
mensen zich voor een langere periode willen binden aan onze organisatie.
Het uitgangspunt om bij onze voedselbank vrijwilligerswerk te kunnen doen is ‘vrijwillig
maar niet vrijblijvend’. Onze voedselbank kan niet functioneren zonder de zekerheid dat
vrijwilligers hun inzet garanderen. Elke nieuwe vrijwilliger heeft een proeftijd van 1 maand.
De verbintenis kan tijdens deze periode van beide kanten worden opgezegd.

7

ls
helpt a is
ig
het nod

Jaarverslag 2020

3. Het bestuur
Het bestuur van de Voedselbank Katwijk kende eind 2021 de volgende samenstelling:
–
–
–
–
–
–

Robert Jan van Rijn, Algemeen lid (portefeuille fondsenwerving)
Joke Kraaijenoord, Algemeen lid (portefeuille klantenbestand)
Willemeike Koster, Algemeen lid (portefeuille communicatie)
Leen van Delft: Penningmeester (portefeuille facilitair)
Wim de Mooij: Secretaris (portefeuille fondsenwerving)
Aafke van Rhijn: Voorzitter

Het bestuur kwam eens in de 6 – 7 weken volgens een vast vergaderschema bijeen.
In 2021 is het bestuur 7 maal bijeengeweest.
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4. Organisatie
Onze voedselbank werkt met kerngroepen die ieder een functioneel onderwerp voor hun
rekening nemen. 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 onze coördinator deze ondersteuning vanuit Kerngroepen werkelijk als
steunend heeft ervaren.
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.
De Kerngroepen die gedurende 2021 hebben gefunctioneerd zijn:
–
Food en Non-Food
–
Klantfaciliteiten (d.w.z. kleding, klein inventaris en knippen)
–
Klantbespreking (het proces van intakes en her-intakes en ook een ombudsfunctie)
–
Facilitair (vervoer, gebouw en inventaris)
–
Communicatie
–
Fondsenwerving
Kerngroep
–
Vrijwilligersbinding

Coördinator

Bestuur

Kerngroep
Kerngroep
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5. Primair proces
5.1 Klanten

Wij hanteren landelijke criteria met betrekking tot de beslissing in hoeverre burgers gebruik kunnen maken van onze voedselbank. Onze klanten doorlopen de volgende stadia:
–

De eerste maanden geldt een “eerst eten daarna meten” beleid. Aspirant-klanten
ontvangen wekelijks een voedselpakket
Na enkele maanden vindt de intake plaats waarbij het netto besteedbaar inkomen
wordt getoetst aan de landelijke norm. Het maatschappelijk werk beoordeelt dan of
men in aanmerking komt (dit blijkt meestal het geval)
We nemen afscheid van een klant als die 20% boven de landelijke norm komt
Klanten kunnen in principe gedurende maximaal 3 jaar na de eerste intake gebruik
maken van de voedselbank
Klanten die na 3 jaar na de eerste intake nog “onder bewind staan” blijven totdat zij
financieel weer op eigen benen staan

–
–
–
–

5.2 Voedselpakketten

Net zoals voorgaande jaren heeft de Voedselbank ook gedurende 2021 weer veel
inspanning verricht om wekelijks de pakketten zo gevarieerd en dus zo gezond mogelijk
samen te stellen. De gemiddelde winkelwaarde van een voedselpakket wordt geschat
op €65. Wij zijn 51 weken per jaar geopend en delen deze pakketten wekelijks uit aan
gemiddeld 180 huishoudens. Afgezien van onze overige diensten die wij onze klanten
aanbieden, vertegenwoordigen de uitgereikte voedselpakketten een bijdrage van rond de
€600.000 per jaar aan de uitvoering van het armoedebeleid in onze gemeente.
We gaan uit van de ‘schijf van vijf’ voor wat betreft de samenstelling van de voedselpakketten. In de meeste gevallen zijn we in staat om een ruime hoeveelheid verse ingrediënten in het pakket op te nemen. Zuivelproducten worden ingekocht met ‘geoormerkte’
donaties. Het samenstellen en uitreiken van de pakketten geeft veel voldoening en heeft
ook dit jaar weer bijgedragen aan de motivatie voor dit arbeidsintensieve werk.
Ook gedurende 2021 werden we hartverwarmend ondersteund door ons trouwe netwerk
aan donateurs (zowel financieel als in natura). We zijn de ondernemers, kerken,
particulieren en het DC Haaglanden hiervoor zeer erkentelijk.
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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. De eerste controle in het
nieuwe gebouw door de Houwers Groep leverde de maximum score van 100 punten op.
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6. Ontwikkeling klantenbestand 2021
Het aantal personen “met recht” om gebruik te maken van de Voedselbank, is gedurende
2021 gestegen van 394 eind december 2020 naar 439 eind december 2021. Er kwamen
229 personen bij en er gingen 184 personen weg.
Het aantal huishoudens ”met recht” om gebruik te maken van de Voedselbank, is
gedurende 2021 gestegen van 155 eind december 2020 naar 181 eind december 2021.
Er kwamen 99 huishoudens bij en er gingen 73 huishoudens weg.
We kregen 91 nieuwe aanmeldingen (d.w.z. huishoudens) waarvan 33 hetzij “geen recht”
hadden of binnen het jaar weg waren. Er stonden eind 2021 nog 12 huishoudens voor de
intake op de zogenaamde 3-maanden lijst.
Evenals het voorgaande jaar vond ook gedurende 2021 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 als er alleen sprake is van financiële problematiek of Broodnodig
(maatschappelijk werk) in geval van een meervoudige problematiek.
Het aantal klanten dat via hulpverlenende instanties binnenkomt wordt geschat op 75 %
van het totale aantal klanten.
Wanneer een klant twee keer onaangekondigd niet verschijnt wordt er telefonisch of via
een tekstbericht meegedeeld dat de krat op “pauze” staat. Wanneer de klant weer
gebruik wil maken van de voedselbank dan dient hij of zij zich eerst via telefonisch of via
tekstbericht aan te melden.
De drempel die iedere nieuwe klant ervaart om zich bij de voedselbank aan te melden is
fors. We zijn helaas nog steeds niet voldoende zichtbaar. De versoepeling van onze
regels is nog onvoldoende bekend. Klanten komen binnen via het maatschappelijk werk,
De Brug verslavingszorg, De Binnenvest, het Welzijnskwartier en Grip op de Knip. Dit in
volgorde van hoeveelheid.
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7. Financiën
7.1. Fondsenwerving

De Voedselbank heeft gedurende 2021 het opgebouwde netwerk voor voedsellevering
verder uitgebouwd. 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 en/of door het inzamelen van houdbare producten.
Ook veel burgers hebben in natura gedoneerd. Dit alles is een welkome aanvulling
geweest op de reguliere aanvoer vanuit ons regionale distributiecentrum Haaglanden en
op de verse ingrediënten die wij wekelijks gratis mogen ophalen bij een aantal plaatselijke
AGF-bedrijven.

7.2. Resultaatoverzicht 2021
BATEN
Giften & donaties
Subsidie Gemeente Katwijk
(t/m 2021 huur & bijdrage energie)
Totaal
LASTEN
Inkoop voedsel
Afschrijvingen
Huisvesting & Energie
Overige kosten
Totaal
EXPLOITATIE SALDO
Financiële baten & lasten
Belastingen
EXPLOITATIERESULTAAT

2020

2021

€80.279
€16.500
			
		€96.779

€82.656
€16.500

€16.713
€0
€39.989
€20.381
		€77.083
		€19.696

€10.266
€0
€45.354
€30.923
		€86.543
		€12.613

€0
€0
		
€0
		€19.696

€0
€0
		
€0
		€12.613

		€99.156

Begin 2021 is onze voedselbank voorzien van een tweetal installaties met in totaal 120
zonnepanelen. Hiertoe moest de meterkast en de elektrische installatie fors worden aangepast. We waren in staat om deze grote investering te doen doordat het overgrote deel
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7. Financiën (vervolg)
werd gedoneerd door de landelijke vereniging. Het ziet ernaar uit dat wij hiermee een
“nul-op-de-meter” situatie hebben bereikt. Dat wil zeggen dat onze energielasten (elektra)
tot vrijwel nihil zijn gereduceerd.
Mede dankzij deze sponsoring konden wij een positief exploitatieresultaat realiseren van
€19.696. Hierin is ook een onverwachte schenking van €15.000 opgenomen die we inmiddels hebben bestemd voor de bouw van een berging/fietsenstalling op het plein voor
het gebouw.
•
•
•

Giften en donaties zijn t.o.v. 2020 iets afgenomen met € 2.377.
Er is € 6.447 meer uitgegeven aan de inkoop van voedsel dan het voorgaande jaar.
De post overige kosten is met € 10.542 afgenomen.

7.3 Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Vaste activa
		
Materiële vaste activa
		Vervoermiddelen
Waarborgsommen
Vlottende activa
		Overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
		Continuïteit huisvesting
		
Koel- en Vriescellen
		
Vervanging Koelbus door e-bus
		Reservering Buitenruimte
Kortlopende schulden
		Overige schulden
		Overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
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31-12-2021

31-12-2020

€0
€0
€2.500

€0
€0
€2.855

€2.978
€98.947
€104.425

€2855
€87.495
€92.850

€5.269

€4.073

€52.500
€7.500
€17.500
€18.500
€101.269

€52.500
€17.500
€7.500
€0
€81.573

€3.156
0
€104.425

€10.677
€600
€92.850
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7. Financiën (vervolg)
7.3 Balans per 31 december 2021 (vervolg)

Van het positieve exploitatieresultaat van € 19.696 wordt € 18.500 toegevoegd aan de
nieuwe bestemmingsreserve “Buitenruimte” (die al in 2022 zal worden aangewend).
M.b.t. de bestemmingsreserves hebben wij de volgende mutaties doorgevoerd:
1.

2.

3.

4.

5.
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De reservering m.b.t. koel- en vriesmachines wordt verlaagd met € 10.000.
Wij achten dit verantwoord omdat de huidige koel- respectievelijk vriesinstallatie
medio 2020 zijn gebouwd. Deze € 10.000 hebben we toegevoegd aan reserve
vervanging koelbus (zie punt 4)
Wij zijn gevestigd is in een gemeentelijk pand waarvoor de contractueel vastgelegde
huurperiode van 5 jaar afloopt op 28 februari 2025. De Gemeente heeft aangegeven
dat uiterlijk begin 2024 een besluit wordt genomen over de bestemming van ons
pand. Bestuurlijk ervaren wij dit als een onzekere situatie: tegen de achtergrond dat
we mogelijk begin 2025 wederom zouden moeten verhuizen is een voorziening huis
vesting van €52.500 (ongewijzigd t.o.v. 2020) zeker niet overdreven groot voor een
bedrijf als de onze.
Het positieve resultaat over 2021 wordt voor het overgrote deel toegevoegd aan de
bestemmingsreserve Buitenruimte. Deze buitenruimte op het plein voor ons gebouw
is april 2022 gerealiseerd. Ter bekostiging van deze buitenruimte worden twee
gedurende 2021 ontvangen grote giften aangewend: giften van de Rabobank
(clubactie) en van de van der Plas Foundation.
Onze in 2017 tweedehands aangeschafte koelbus gaat gebreken vertonen. Ons
bestuur heeft inmiddels als beleidsdoel uitgesproken om in 2024 een elektrische
koelbus (e-bus) aan te schaffen (kosten ongeveer €70.000). Dit is ook het beleid van
de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland (VBNL). De verwachting is dat
we in 2024 met succes aan VBNL een bijdrage kunnen vragen voor helft van de
benodigde investering. Dit houdt in dat wij in 2024 zelf €37.500 moeten hebben
gereserveerd. Daarom wordt €10.000 van de reservering m.b.t. koel- en vriesmachienes overgeheveld de reservering koelbus/e-bus die daarmee op €17.500 		
komt. Wij hopen de komende twee jaar het restant van €20.000 te kunnen
reserveren/vrijmaken.
Het restant van € 1.196 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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7. Financiën (vervolg)
7.3 Recapitulatie:
Reserves
1. Aanschaf koel- en vriesmachines
2. Kosten mb.t. verhuizing pand
3. Realisatie buitenruimte op plein
4. Vervanging koelbus door e-bus
5. Algemene reserve
Totaal

Onttrekking

Stand per
01-01-2021

Stand per Toevoeging
31-12-2021
2021

Eindstand
31-12-2021

€10.000,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€17.500,00
€52.500,00
€0,00
€7.500,00
€4.073,00

€7.500,00
€52.500,00
€0,00
€7.500,00
€4.073,00

€7.500,00
€52.500,00
€18.500,00
€17.500,00
€5.269,00

€0,00
€0,00
€18.500,00
€10.000,00
€1.196,00
|

€101,269,00

7.4 Giften en donaties

Gedurende de laatste jaren was tot 2020 sprake van een toename van giften en donaties.
In 2021 zakte deze inkomsten iets in (zie de grafiek hieronder).
Begin 2021 hebben we 120 zonnepanelen laten installeren. De hiervoor benodigde
€36.000 is volledig betaald door een eenmalige gift die niet in bovenstaande grafiek is
verwerkt. Dit om de vergelijking met voorgaande jaren niet te verstoren.
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8. Samenwerking
Alle Voedselbanken in Nederland maken deel uit van zowel landelijke, regionale als lokale
netwerken. Wij zijn lid van de vereniging Voedselbanken Nederland. Daarnaast wordt
bestuurlijk deelgenomen aan de bijeenkomsten van collega Voedselbanken in de regio
Zuid Holland Noord.
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9. Privacy
Het werken met persoonsinformatie is voor een Voedselbank onontkoombaar. Binnen de
Voedselbank worden binnen drie kernprocessen persoonsgegevens gebruikt:
Inkomensnorm
Halfjaarlijks wordt in overeenstemming met het beleid van de landelijke vereniging
getoetst of een klant voldoet aan de inkomensnorm.
Basisadministratie
Wekelijks wordt vanuit de basisadministratie een voedseluitgiftlijst 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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10. Beleidsvoornemens 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We willen een groter deel van de doelgroep helpen o.a. door schaamte te doorbreken
Het blijven streven naar steun vanuit de samenleving, zowel moreel als ook financieel
Werving van voldoende voedsel en financiële middelen
Continuering van kledingwinkel en gratis kapperservice
Op peil houden van het vrijwilligersbestand
We willen in het huidige pand blijven na afloop van het huurcontract (februari 2025)
Continuering en verbeteren van de huidige werkprocessen
Naleven voedselveiligheidseisen en behoud van het ‘Groene Certificaat’
Doorlopend verbeteren van onze externe communicatie
Vervanging van de huidige koelwagen door een e-bus rond 2024-2025
Goede relatie met B&W, de gemeenteraad en het ambtelijke apparaat
Goede samenwerking met andere Voedselbanken en met de Landelijke Vereniging
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