
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING

Samen met de Vereniging Voedselbanken Nederland, waar de Stichting Voedselbank 
Westland lid van is, hebben wij het volgende statutair vastgelegd:

Missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in het Westland en doen dat 
uitsluitend met vrijwilligers. 

Visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken 
helpen de armste door ze wekelijks – tijdelijk - te voorzien van voedselpakketten. Om onze 
klanten van voldoende eten te kunnen voorzien werken wij samen met bedrijven, 
instellingen, kerken, scholen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat 
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten minder worden en het milieu minder wordt 
belast. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten werken we samen met lokale 
hulpverlenings-organisaties die onze klanten helpen weer op eigen benen te staan. 
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

Kernwaarden

De Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

- het uitsluitend werken met vrijwilligers
- het verstrekken voedsel dat door anderen wordt gedoneerd
- het verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
- het zo eerlijk mogelijk verdelen van voedsel
- neutraal en onafhankelijk handelen
- transparant zijn in de verantwoording 

Doelstelling

De hoofddoelstellingen zijn:

- Het bieden van directe voedselhulp aan de allerarmste mensen.
- Het voorkomen van verspilling van voedsel.
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ALGEMEEN 

De Stichting Voedselbank Westland heeft in 2019 een vrij rustig jaar gehad. Regionaal gezien valt 
de Stichting Voedselbank Westland onder het distributiecentrum Haaglanden. De economie groeide 
in 2019 waardoor de groei van het aantal cliënten beperkt is gebleven. De opzet is dat alle 
voedselbanken zich – zoveel als mogelijk - zelf moeten bedruipen in de voedselvoorziening en dat 
het centraal distributiecentrum voor aanvulling zorgt als dat niet (helemaal) lukt. In 2019 lag de 
aanvulling vanuit het distributiecentrum bij ons op circa 35%. De samenwerking met de 
Voedselbank Haaglanden is uitstekend.

De Voedselbank Westland maakt kratten met 20 consumenten-eenheden voor haar circa 145 
cliënten.  Het verzorgingsgebied van de Voedselbank Westland is de gehele gemeente Westland. De 
pakketten worden verdeeld in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan te Naaldwijk. In 2019 zijn 
opnieuw kratten aangeschaft ter vervanging van versleten kratten.

De bestaande samenwerkingen met lokale leveranciers als groothandelaren en exporteurs van 
groenten en fruit zijn in 2019 gecontinueerd. De samenwerking met supermarkten is in 2019 verder 
uitgebouwd. Inzamelingsacties van langer houdbare producten door kerken, scholen en bedrijven 
waren eveneens van groot belang.

Wat betreft de fondswerving mogen wij niet ontevreden zijn. Maar er moet ook gereserveerd gaan 
worden voor de toekomst want hoewel onze, in 2016 betrokken loods bij Metaalhandel Wim de 
Voeght, een prima uitvalsbasis is, is er geen (langlopende) huurovereenkomst zodat het gebruik van 
de loods beëindigd zou kunnen worden. Een verhuizing zou daardoor noodzakelijk kunnen worden.

Ook het uitgiftepunt bij de Ontmoetingskerk is gebaseerd op vrijwillige medewerking en kan 
mogelijk op termijn te krap worden.

Het aantal vrijwilligers is ongeveer gelijk gebleven; heel fijn want de stichting heeft de vrijwilligers 
hard nodig. 

VOEDSELVEILIGHEID

In 2015 is de Stichting Voedselbank Westland groen gecertificeerd geworden. Dit betekent dat er in 
de organisatie voedselveilig wordt gewerkt volgens de richtlijnen van infoblad 76 van de NVWA 
alsmede het Handboek Voedselveiligheid van Vereniging Nederlandse Voedselbanken. In dit kader 
wordt er gewerkt met een combinatie van temperatuur- en tijdmetingen. De Stichting Voedselbank 
Westland is in het bezit van voldoende apparatuur hiervoor.

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de certificering voedselveiligheid is in 2017 een 
koelvrachtauto aangeschaft. Door deze aanschaf is de continuïteit van de Stichting ook voor de 
komende jaren gewaarborgd. De aanschaf van de auto – en een deel van de autokosten tot april 
2019 – is gesponsord door de Rabobank Westland. 
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VRIJWILLIGERS

Er is gelukkig geen sprake van een groot verloop van vrijwilligers. Het bestuur kan een 
beroep doen op vele vaste vrijwilligers. De Stichting bedankt haar vele vrijwilligers voor 
hun enthousiasme en hun inzet.

CLIËNT REGISTRATIE

Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur weer nauw samengewerkt met de verschillende 
hulpverlenende instanties en organisaties in de gemeente Westland. Om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen is het beleid dat de Stichting Voedselbank Westland niet 
zelf selecteert aan wie de pakketten worden uitgereikt; dit wordt volledig aangereikt door de 
desbetreffende organisaties die immers veel beter over inkomensgegevens en behoeften 
kunnen oordelen. Regelmatig heeft het bestuur daarna, via twee daarvoor aangewezen 
registrators, gecontroleerd of de verstrekking van de voedselpakketten voor de eenmaal 
geselecteerde cliënten voortgezet moet worden. De Stichting Voedselbank Westland werkt 
met presentielijsten aan welke cliënten pakketten worden verstrekt.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

De Voedselbank Westland heeft verbanden met andere organisaties en instellingen.

Stichting Jarige Job

De activiteiten van de stichting worden in gezamenlijk overleg uitgevoerd. De stichting 
heeft de leeftijdsgrenzen opgetrokken en zorgt er nu voor dat kinderen van cliënten van de 
Voedselbank tussen 1 en 18 jaar op hun verjaardag een doos krijgen met daarin een 
cadeautje en spulletjes om hun verjaardag op school en thuis te vieren. Kinderen tussen de 4 
en de 12 jaar krijgen een taart mee. 

De Lentiz Onderwijsgroep organiseert, met hulp van ook andere sponsoren, het Sint 
Nicolaasfeest.

UITGIFTEPUNT

Ook in 2019 mocht de Stichting Voedselbank Westland weer gebruik maken van een ruimte 
in de Ontmoetingskerk te Naaldwijk om de pakketten uit te geven. Elke week opnieuw moet 
de ruimte worden ingericht en weer opgeruimd. De samenwerking met de kerk en haar 
bestuurders is uitstekend te noemen en wij danken het kerkbestuur voor de faciliteiten die zij 
– om niet – ter beschikking stellen.
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SPONSOREN EN GEVERS

Ook in 2019 is de Stichting gelukkig weer gesteund door vele kleine en grote giften uit kerken, 
bedrijven, verenigingen, particulieren, scholen en fondsen. Zonder deze bijdragen, in welke vorm 
dan ook, is het voor de Stichting niet mogelijk om - met de eveneens onmisbare vrijwilligers - elke 
week ruim 145 kratten te vullen met goede producten.

In het bijzonder is dank verschuldigd aan de Rabobank Westland die de aanschaf van een 
koel/vriesvrachtauto en een deel van de vaste autokosten, voor haar rekening heeft genomen.
Zoals elders is aangegeven is deze koelvrachtauto van cruciaal belang voor het voortbestaan 
van de Stichting.

Het werk dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers kan alleen gebeuren omdat er voldoende aanvoer 
van producten is, maar ook omdat er financiële bijdragen zijn om voor goede middelen te zorgen. 
De Stichting Voedselbank Westland dankt al haar sponsoren en gevers voor hun bijdragen. 

De Stichting dringt er bij haar sponsoren en gevers op aan om producten in natura te geven.

PLANNEN 2020

In 2020 is - min of meer onverwacht - de Covid-19 crisis uitgebroken. Hierdoor is het 
cliëntenbestand toegenomen. De crisis is, bij de publicatie van dit verslag, nog zeker niet ten einde 
en zal in 2020 onze uiterste inspanning vragen om de toeloop van cliënten, de distributie en de 
aanvoer in goede banen te leiden.

Het bestuur is onveranderd van mening dat er voorzieningen moeten worden gevormd om de 
continuïteit van de Stichting Voedselbank Westland te garanderen.

HET BESTUUR

In de loop van 2019 is het bestuurslid J. van Hulzen - Jacobs afgetreden. Wel is ze als vrijwilliger 
doorgegaan. Pogingen om een bestuurslid ter vervanging te vinden zijn in 2019 niet gelukt.

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd.

Naaldwijk, 15 juni 2020

Het Bestuur
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