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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en  
omstreken. In dit verslag rapporteren wij over de ontwikkelingen van onze activiteiten in dat jaar. 
 
Geschiedenis 
De Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken (hierna: Voedselbank Den Helder) is 
op 2 maart 2006 opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 
37123903. De eerste uitgifte - op 6 maart 2006, - omvatte 30 voedselpakketten.  
De Belastingdienst heeft Voedselbank Den Helder per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Doelstelling 
De Voedselbank Den Helder heeft als doel (verborgen) armoede te bestrijden en verspilling tegen te 
gaan in de regio Den Helder. Dit probeert zij onder meer te bereiken door gratis verkregen voedsel uit 
te delen aan mensen die onvoldoende geld hebben om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien.  
 
Voor wie bestemd 
De Voedselbank is een noodvoorziening: wij bieden huishoudens met financiële problemen in principe 
maximaal drie jaar voedselhulp. Zij krijgen die hulp indien en zolang zij maandelijks minder leefgeld 
overhouden dan de som van onderstaande bedragen.  
 
Per 1 januari 2021 (landelijk gestelde normen): 
 
- Basisbedrag per huishouden per maand € 150,= 

Kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen in het huishouden(zoals kosten voor  
huisdieren, krant, tuin en dergelijke) worden bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing gelaten.  

- Bedrag per persoon per maand € 100,=   
De bedragen zijn gewijzigd ten opzichte van 2020. 
 
De organisatie MEE & de Wering onderzoekt voor ons of huishoudens aan deze normbedragen  
voldoen. Ten minste eens per halfjaar beoordeelt zij de financiële situatie van cliënten opnieuw. Deze 
werkwijze zorgt ervoor dat wij alleen voedselhulp verlenen aan huishoudens die aan de 
toekenningscriteria voldoen.  
 
JAAR 2021 
 
Ook in 2021 hield het coronavirus ons land in de greep. Tegen de verwachting in bleef een beduidende 
stijging van het aantal cliënten van onze Voedselbank uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deelnemers 
 

Jaar 2021 2020 

 
In ons bestand geregistreerde 
huishoudens, 
per eind december 
 

 
95 
 
 
123 volwassenen en 119 kinderen = 
 totaal 242 monden 

 
125 
 
146 volwassenen en 147 kinderen = 
totaal 293 monden). 

 

 
Bijgeschreven gedurende het 
jaar 
 

 
94 

 
112 
 
 

 
Afgeboekt gedurende het jaar 
 

 
 124 

  
87 

 
Voedselpakketten en werkwijze 
 
Wij hebben in 2021 op basis van het geregistreerde aantal deelnemers en de grootte van de 
betreffende huishoudens,  5.713 voedselpakketten samengesteld. Dat waren er 275 minder dan het 
jaar ervoor. Dit valt te verklaren omdat we in 2021 gemiddeld minder klanten hebben gehad. 
 

Jaar 2021 2020 

Voedselpakketten 5713 6.988 

Afwezig gemelde klanten   443      408 

Noodpakketten     95    155 

 
 
Wij betrekken het voedsel vooral via het distributiecentrum (DC) Amsterdam. De Voedselbanken  
Alkmaar, Kop van Noord Holland (Anna Paulowna),Texel en Den Helder kunnen ook van elkaar  
voedsel afnemen wanneer een van hen producten in overvloed heeft. Dit is bijna iedere week het 
geval.  
Daarnaast vullen wij pakketten met producten die plaatselijke ondernemers, kerken en particulieren  
beschikbaar stellen. Vooral van de (banket)bakkerijen Dunselman, Slijkerman en Van der Ploeg, de 
supermarkten Albert Heijn (vestigingen Vrede en Vrijheid en Marsdiepstraat), Aldi en Jumbo Texel en 
drogisterij Etos krijgen wij veel producten aangeboden. Wij delen naast voedsel ook regelmatig 
non-food, kleding, speelgoed en boeken uit. Wij merken dat onze klanten daarvan graag gebruik 
maken. 
 
Onze vrijwilligers stellen de voedselpakketten samen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in De Roef, een 
lokaliteit op het terrein van ’s Heeren Loo in Julianadorp. De vrijwilligers krijgen hierbij hulp van cliënten 
van ’s Heeren Loo. Zij doen dit werk als dagbesteding. Wij vervoeren de pakketten vervolgens naar de 
twee uitgiftepunten: de Morgensterkerk aan de Drs. F. Bijlweg en Het Lichtbaken aan de Baljuwstraat. 
Hier vullen wij ze aan met producten die we vanwege vorm, gewicht, samenstelling of verpakking niet 
in of niet samen met de voedselpakketten kunnen of mogen transporteren, zoals flessen, 
diepvriesproducten koelartikelen en brood. 
Uiteraard hebben wij bij onze werkwijze de coronamaatregelen zorgvuldig in acht genomen. 
 
De organisatie  
Het bestuur dat leiding gaf aan de Voedselbank Den Helder bestond ook in 2021 uit de volgende 
personen: 
- de heer N.A Bais, voorzitter 
- mevrouw V.A.A.M. Tuin-Bossong, secretaris 
- de heer B. Post, penningmeester 
- mevrouw J.M.T. van der Burg, lid  
- de heer ir. T.T.M. Groot, lid 
Zij werden bijgestaan door de coördinatoren mevrouw M.Spijker, mevrouw O.Jansen en administratief 
medewerker mevrouw C. Stam. 



Zij zorgen gezamenlijk voor de dagelijkse leiding van de Voedselbank Den Helder en voor 
werkzaamheden als het ophalen van het voedsel, het samenstellen van de voedselpakketten, het 
transport, de uitgifte en de administratie.  
De coördinatoren krijgen bij hun werk enthousiaste ondersteuning van ongeveer 35 vrijwilligers. 
Vanwege de coronacrisis kon ook in 2021 het jaarlijkse vrijwilligersuitje niet doorgaan. Als alternatief 
hebben wij onze vrijwilligers een waardebon van € 25,= aangeboden, als dank voor hun inzet. 
Het bestuur heeft in dit verslagjaar zeven keer vergaderd. Van deze vergaderingen zijn notulen, 
besluitenlijsten en actielijsten gemaakt. 
 
Contacten 
Gemeente 
In het verslagjaar hebben wij geen contact met de gemeente Den Helder gehad. Dit contact zou vooral 
gericht moeten zijn op het uitvoeren van het (samenwerkings)convenant van 2012. Wij zouden graag 
wat intensiever contact willen hebben om de relatie te bestendigen. 
Uiteraard hebben wij zoals gebruikelijk de jaarrekening, het jaarverslag 2020 en de subsidieaanvraag 
voor 2022 overhandigd. 
 
MEE & de Wering  
MEE & de Wering is voor de Voedselbank Den Helder een onmisbare schakel/partner en dus van 
groot belang. De organisatie verzorgt voor ons sinds eind 2014 de indicatie van de individuele  
hulpvragers, evenals de periodieke her controle. Dit gebeurt onder regie van de sociaal-raadslieden bij 
MEE & de Wering. 
 
’s Heeren Loo 
Wij maken medegebruik van de lokaliteit De Roef op het terrein van ’s Heeren Loo, in ruil voor 
dagbesteding voor cliënten en op basis van een convenant. In principe hebben wij twee keer per jaar 
contact. In het verslagjaar hebben wij vaker overleg gehad over het medegebruik vanwege de 
verhuizing in het verslagjaar naar een andere locatie op het terrein. Dit onderkomen is aanzienlijk 
kleiner dan het vorige maar door een efficiënte inrichting kunnen we er redelijk goed mee uit de 
voeten. 
 
Rol in de regio 
Alle lokale Voedselbanken in Noord Holland betalen mee aan de jaarlijkse exploitatie van het  
Distributiecentrum Amsterdam. Onze bijdrage was in 2021 € 2.261,= 
Overleg met de voedselbanken in Noord-Holland vindt plaats door middel van het 
coördinatorenoverleg in Assendelft en het voorzittersoverleg in Amsterdam. Van uit Voedselbank 
Nederland vindt overleg plaats in Houten. 
 
Bijdragen  
Het vinden van sponsoren blijft een moeilijke zaak. Uiteraard zijn wij zeer dankbaar voor alle bijdragen 
die wij vanuit diverse hoeken ontvangen. Zo krijgen wij van de gemeente Den Helder een structurele 
subsidie; in 2021 was dit € 5.000,=  
Ook veel particulieren, kerken, serviceclubs, bedrijven en organisaties ondersteunen ons met geld of 
goederen. Wij noemen hier vooral de Hofstee Stichting uit Alkmaar die ons al enkele jaren met een 
fors bedrag tegemoet komt. 
Vanwege de coronamaatregelen hebben wij in december 2021 wederom geen gebruik kunnen maken 
van het kerstdiner met cliënten en vrijwilligers, dat Hotel Den Helder jaarlijks aanbiedt. 
 
Stichting Jarige Job 
Wij zijn sinds februari 2012 aangehaakt bij de werkwijze van de Stichting Jarige Job. Deze Stichting wil 
de kloof tussen arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten. Zij maakt verjaardagen 
feestelijk voor kinderen van 4 t/m 18 jaar, die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat  
daarvoor geen geld is. Sociaal-maatschappelijk gezien is het juist voor die groep belangrijk om de 
verjaardag te vieren. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een  
verjaardag box met cadeaus, slingers en traktaties voor thuis en op school ter waarde van € 35,=.  
Door onze tussenkomst (administratie en transport) kregen in 2021 110 Helderse kinderen een 
Jarige Job-box. 
 
 



 
Armoedefonds 
Ook van het Armoedefonds hebben wij in het verslagjaar weer verschillende donaties ontvangen. 
Schoolpassen (€ 50,= per stuk) voor tieners die naar de middelbare school gaan. Bonnen voor 
boodschappen te besteden bij Albert Heijn (à € 25,=) en de Etos (€ 10,=) voor met name de  
60+-cliënten. Ook konden wij van het Armoedefonds maandverband en dergelijke afnemen. 
 
Voedselveiligheid  
Sinds 2014 zijn wij officieel gecertificeerd op het gebied van Voedselveiligheid binnen het landelijke 
project ‘Waarborging Voedselveiligheid Nederlandse Voedselbanken’. In 2021 heeft de Houwersgroep 
ons opnieuw gekeurd en met succes. We behaalden wederom een score van 100%. De certificatie  
onderstreept nog eens het voordeel dat de samenwerking met een professionele organisatie zoals      
’s Heerenloo ons biedt. 

Vooruitblik naar 2022  

Omdat de coronacrisis langer heeft aangehouden dan verwacht bereiden wij ons voor op een stijging 
van het aantal cliënten in 2022. 

Omdat we op onze nieuwe locatie op ’s Heerenloo over een stuk minder ruimte beschikken bekijken 
we of we in 2022 een ‘directiekeet’ kunnen aanschaffen waar onze non-food wordt opgeslagen. 

Het aanbod/soort artikelen dat we in 2021 van het Distributiecentrum Amsterdam konden betrekken, 
was vergelijkbaar met het jaar ervoor. Voedselbank Nederland streeft er overigens naar om van grote 
winkelbedrijven (supermarkten) meer voedsel voor de lokale Voedselbanken te krijgen. Evengoed 
overwegen we ook in 2022 weer mee te doen aan de ‘winkelactie’ om onze voorraad op peil te        
houden.  

Het blijft dus een grote zorg om ieder jaar de exploitatie rond te krijgen. Daarom blijven wij streven 
naar meer subsidiegevers. Ook proberen we intensiever fondsen te werven. Daarnaast hopen wij ook 
in de komende jaren te mogen rekenen op voldoende ondersteuning van overheid, instellingen,        
serviceclubs, bedrijven, kerken en particulieren. 
 
Den Helder, maart 2022  
 

 

N.A. Bais, voorzitter 
 

 

V.A.A.M. Tuin-Bossong, secretaris 
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