Jaarverslag 2013
Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag over 2013 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken.
Geschiedenis
De Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken is op 2 maart 2006 opgericht en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 37123903.
De Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken [hierna Voedselbank Den Helder] bestond in
2013 7 jaar.
Op 6 maart 2006 omvatte de eerste uitgifte 30 voedselpakketten.
Rol van de Voedselbank Den Helder in de regio.
De Voedselbank Den Helder is voor het verkrijgen van levensmiddelen in hoofdzaak aangewezen op de regionale Voedselbank Amsterdam. Met de Voedselbank Alkmaar wordt nauw samengewerkt, in die zin dat wanneer aanwezig, ook daar voedsel kan worden betrokken.
Daarnaast is de Voedselbank Den Helder afhankelijk van donaties/giften in geld en goed van lokale ondernemers, bedrijven, kerken en van particulieren
Doelstelling
De doelstelling van de Voedselbank Den Helder (Het bestrijden van [verborgen] armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder in de regio Den Helder), tracht zij onder meer te bereiken door het kosteloos verkregen voedsel uit te delen aan personen die onvoldoende [financiële] middelen hebben om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien.
Voor wie bestemd
De voedselbank is additioneel: Huishoudens in financiële problemen, die aan de landelijk gestelde normen
voldoen wordt, voor een periode van maximaal 3 jaar voedselhulp geboden.

Of huishoudens aan deze norm voor voedselbankondersteuning voldoen wordt door het Algemeen Maatschappelijk Werk, Stichting de Wering, onderzocht. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de voedselhulp alleen
wordt verleend aan huishoudens die aan de gestelde normen voldoen. Stichting de Wering houdt, voor zover
het de noodzakelijke voedselhulp betreft, de Voedselbank Den Helder via e-mail op de hoogte.
Met een periodiciteit van 3 tot 6 maanden vindt een herbeschouwing van betrokken financiële situatie plaats.
Jaar 2013
De Voedselbank Den Helder startte 2013 met een bestand van 119 geregistreerde huishoudens. Het jaar
2013 is op 21 december 2013 administratief afgesloten met een bestand van 140 geregistreerde huishoudens:
een toename van 21 huishoudens, 17.65 %.
Verloop in het aantal geregistreerde huishoudens
BIJgeschreven zijn
165 huishoudens
136 hiervan als nieuwe deelnemer [is 82.42 % van 165] en
29 voor een 2e of volgende keer als ‘terug’deelnemer [is 17.58 % van 165]
AFgeboekt zijn

144 huishoudens waarvan er
45 wegens 2 maal verzuim achtereen en zonder afbericht zijn geschrapt [is 31.25 %
van 144],
77, via de Wering, wegens het niet meer aan de gestelde norm voldoen, zijn geschrapt [is 53.47 % van 144] en
22 op eigen initiatief de ondersteuning van de voedselbank hebben beëindigd [is
15.28 % van 144]

DEELNEMERS
De bij jaarafsluiting geregistreerde 140 deelnemende huishoudens zijn onderverdeeld in
59 alleenstaanden,
39 gehuwde/partnerstellen en
42 éénouder gezinnen.
Hierbij waren 179 volwassenen en 169 kinderen = 348 monden betrokken.
VOEDSELPAKKETTEN
Op basis van de geregistreerde deelnemers en de genormeerde grootte van de betrokken huishoudens, zijn
6558 voedselpakketten samengesteld.
234 keer [3.57 %] is verzuimd/nagelaten het samengestelde voedselpakket af te halen en
136 keer [2.07%] is ‘afgemeld’.
Van de samengestelde voedselpakketten zijn daadwerkelijk 6188 [94.36 %] uitgereikt.
Gemiddeld zijn per week 121 voedselpakketten uitgereikt.

De Organisatie en werkwijze
Een bestuur, bestaande uit de volgende 7 personen, gaf leiding aan de Stichting Voedselbank Den Helder en
omstreken:
De heer N.A Bais, voorzitter
Mevrouw V.A.A.M. Tuin-Bossong, secretaris
De heer B. Post, penningmeester
Mevrouw T. Biersteker-Giljouw, lid
De heer ir. T.T.M. Groot, lid
Mevrouw C. Schutte-Gassner, lid,
Mevrouw J.J. Lobles, lid [tot mei 2013].

In 2013 heeft het bestuur 7 keer vergaderd. Van deze vergaderingen zijn notulen en voor zover van toepassing een actielijst gemaakt.
Naast de bestuursleden zijn bij die vergaderingen ook de 2 projectcoördinatoren, mevrouw M. Spijker en de
heer R.E. Veenstra, aanwezig. De projectcoördinatoren geven gezamenlijk leiding aan en zorgen voor het dagelijkse werk van de Voedselbank Den Helder, zoals het ophalen van het voedsel, het samenstellen van de
voedselpakketten, het transport, de uitgifte en de administratie: zij worden in hun werk door circa 30 vrijwilligers ondersteund.
Het voedsel wordt grotendeels via de regionale Voedselbank Amsterdam betrokken. Ingeval van overvloed bij
de Voedselbank Alkmaar, kan daar collegiaal in worden mee gedeeld.
Naast het voedsel dat via de regionale Voedselbank Amsterdam en de Voedselbank Alkmaar is verkregen,
worden de voedselpakketten voorzien met producten die de plaatselijke ondernemers en particulieren ter beschikking stellen.
De voedselpakketten worden zoveel mogelijk in De Roef, een lokaliteit op het terrein van ’s Heeren Loo [voormalig Noorderhaven] samengesteld. Dit, transportgereed, samenstellen van de voedselpakketten gebeurt
door vrijwilligers van de Voedselbank Den Helder èn –in het kader van hun dagbesteding- door cliënten van ’s
Heeren Loo.
De transportgerede voedselpakketten worden, in de benodigde aantallen, naar de te onderscheiden uitgiftepunten van de Voedselbank Den Helder vervoerd. Bij die uitgiftepunten [van juni 2013 de Morgensterkerk aan
de Drs. F. Bijweg en eerder de City Life Church in de Annie Romein-Verschoorlaan en Het Lichtbaken in de
Baljuwstraat] worden deze voedselpakketten aangevuld met de artikelen die, qua vorm, gewicht, samenstelling of verpakking [bijv. flessen, diepvriesartikelen of brood], niet ìn of niet gelijktijdig met de voedselpakketten
kunnen worden getransporteerd.
Contacten
Gemeente Den Helder:
In het verslagjaar zijn meerdere contacten met de gemeente Den Helder geweest. Contacten, vooral gericht
op het formuleren en overeenkomen van een [samenwerkings]convenant.
Dat convenant is op 18 oktober 2012 ondertekend.
Algemeen Maatschappelijk Werk, Stichting de Wering:
Voor de dagelijkse werkzaamheid van de Voedselbank is de Stichting de Wering van groot belang, een onmisbare schakel/partner, zeker bij de administratie. De Stichting de Wering verzorgt voor de Voedselbank Den
Helder de indicatie [het onderzoek naar de financiële toestand] van de individuele hulpvragers en ook de periodieke herindicaties ervan. De uitkomsten daarvan worden via e-mail met de Voedselbank Den Helder gecommuniceerd.
Stichting Jarige Job:
In februari 2012 is aangehaakt bij de werkwijze van de Stichting Jarige Job.
Deze stichting wil de kloof tussen arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen, van 4 t/m 12 jaar oud, die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat daar geen
geld voor is. Sociaal maatschappelijk gezien is het voor die groep het meest belangrijk om de verjaardag te
vieren.
In Den Helder zijn in 2013 58 kinderen door tussenkomst van de Voedselbank [administratie en transport] van
een Jarige Job-box voorzien.
’s Heeren Loo:
De Voedselbank Den Helder maakt, in ruil voor dagbesteding medegebruik van de lokaliteit De Roef op het
terrein van, voormalig Noorderhaven, ’s Heeren Loo.
In het verslagjaar zijn de contacten daarover geïntensiveerd en sinds maart 2013 is een convenant in werking

Bijdragen
Van de Gemeente Den Helder ontvangt De Voedselbank Den Helder een ‘normale/structurele’ subsidie van
€5.000,-Door veel particulieren, kerken, bedrijven en organisaties is de Voedselbank Den Helder in financiële zin of in
goederen ondersteund; hartverwarmend!
Sponsoren vinden blijft echter een moeilijke zaak.

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en Voedselveiligheid
De eerder in gang gezette omvorming van de Landelijke Voedselbankorganisatie heeft ertoe geleid dat de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken met ingang van 15 mei 2013 kon worden opgericht en daarmee
een feit is. De Voedselbank Den Helder heeft zich aangemeld en is met ingang van 3 juni 2013 lid van deze
nieuwe vereniging.
In het Voedselbank Reglement zijn beleidsmatige en operationele zaken vastgelegd, die nodig zijn om als gezamenlijke voedselbanken te kunnen opereren, waartoe, bijvoorbeeld, het Handboek Voedselveiligheid behoort.
Dit Handboek is opgesteld in samenwerking met het inspectiebedrijf Houwersgroep (voorheen Houwers
Holtackers) op basis van regelgeving van de Voedsel en Waren Autoriteit specifiek voor charitatieve instellingen en vrijwilligersorganisaties. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle Voedselbanken in Nederland zich gaan
houden aan de richtlijnen uit dit Handboek. De Voedselbank Den Helder heeft zich direct aangemeld om zich
te laten doorlichten op het gebied van Voedselveiligheid en in november van 2013 heeft, na een voorlichtingsessie door vertegenwoordigers van de Houwersgroep, een zogenaamde nulmeting plaatsgevonden.
Mede dankzij het samenwerkingsverband met de professionele organisatie van ’s Heeren Loo werd de Voedselveiligheid als ruim voldoende aangemerkt. Op een aantal punten zullen nog kleine verbeteringen noodzakelijk zijn. Vanaf 2014 zal de Voedselbank Den Helder regelmatig gecontroleerd worden door inspecteurs van
de Houwersgroep om zeker te stellen dat de Voedselveiligheid geborgd blijft.

Visie 2014
Als gevolg van de conjuncturele situatie was de hoeveelheid en diversiteit van het voedsel dat in 2013 van de
regionale Voedselbank Amsterdam kon worden betrokken, merkbaar minder. De regionale Voedselbank Amsterdam moet, om het verworven voedsel zo eerlijk mogelijk over de lokale voedselbanken te verdelen, op ‘de
kleintjes letten’. Voor 2014 wordt hierin geen verandering ten voordele [van het aantal/soort artikelen] verwacht. Daarom is het niet ondenkbaar dat het eerder gebezigde instrument van ‘winkelactie’ in 2014 moet
worden herhaald om de voorraad bij de Voedselbank Den Helder op het peil van de uitgifte te houden.
Ook wordt aan een intensievere fondsenwerving gedacht.
Zoals het er nu uitziet is de kans gering dat de voedselbanken kunnen worden gesloten omdat er geen klanten
meer zijn.
Het is een grote zorg hoe de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. In dit verband streeft het bestuur er naar om
meer subsidiegevers te verkrijgen en zal het trachten hiertoe concrete plannen te ontwikkelen. Daarnaast
hoopt het bestuur ook in de komende jaren te mogen blijven rekenen op voldoende ondersteuning van overheid, instellingen, bedrijven, kerken en particulieren.

Den Helder, maart 2014
get. N.A. Bais, voorzitter
get. V.A.A.M. Tuin-Bossong, secretaris
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De Voedselbank Den Helder is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling [ANBI].

