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Bijzonderheden afgelopen periode 
- Het is alweer enkele maanden geleden 

dat circus Sijms vrijkaartjes doneerde 
voor kinderen en ouders. Het was een 
leuke voorstelling voor de kinderen. 

- Een aantal van de vrijwilligers heeft 
gebruik gemaakt van het aanbod van 
vrijkaartjes voor het bijwonen van een 
voorstelling van de Toppers in de 
Amsterdam ArenA. 
Een reactie: het was een belevenis! 

- Er zijn twee klapkarretjes gekocht, de 
wielen van de oude karretjes waren tot 
op de draad versleten. 

- De eerste opbrengst van het 
inzamelen van inktcartridges is € 25,-. 
U weet het: Neem lege cartridges mee 
naar de Brulboei en deponeer ze in de 
doos, die daar staat. Wij zorgen ervoor 
dat alle cartridges bij 123inkt.nl terecht 
komen en het geld op onze rekening 
komt. Alle kleine beetjes helpen. 

- Denkt u ook nog aan de actie ‘Tank en 
Schenk’ bij tankstation Peut van Koks 
aan de Minister van Houtenlaan? Tot 
nu toe staat de teller op meer dan € 
250 !  

 
Dekamarkt actie van 28 mei 2016 

Zaterdag 28 mei heeft de provinciale actie 
‘Help de voedselbank de zomer door’ plaats 
gevonden. Het blijkt namelijk dat in de 
zomerperiode een duidelijke daling in 
aanvoer van levensmiddelen is, terwijl de 
behoefte bij onze klanten niet afneemt. 
De actie van Voedselbank Velsen onder 
leiding van Paulina, was bij de Deka markt in  
Velserbroek en is bijzonder geslaagd. 
 

      
 

Met 7 vrijwilligers in en voor de supermarkt 
zijn 62 kratten gevuld. Er moest 4x afgevoerd 
worden naar de Brulboei. 3 x met een volle 
wagen.  
Alles kwam in de kratten gesorteerd in de 
Brulboei aan waar door ‘de thuisploeg’ van 4 
vrijwilligers alles snel in desbetreffende 
bakken en stellingen is geplaatst. Onze 
voorraad is weer aardig gevuld. 
Bij de DEKA zijn 600 boodschappen lijstjes 
uitgedeeld waarvan een klein deel is 
gerecycled. De stand in de winkel werkte 
goed, werd door 2 mensen bemand. Er 
stonden 2 bij de ingang om de lijstjes uit te 
delen, 1 buiten en 2 mensen om de 
boodschappen aan te pakken en de kratten 
te vullen. Er waren heel wat schappen leeg in 
de winkel. 
Er is van 10 tot dik 15 uur gewerkt.  
In principe is met bedrijfsleider DEKA 
Velserbroek afgesproken voor volgend jaar 
"same time same place".  
 
Iedereen bedankt voor al het werk van 
uitdelen van lijstjes tot en met opslaan in de 
kasten en stellingen! 
 
Boerderij Westerhoeve 
We brachten overtollig brood naar boerderij 
Zorgvrij. Zorgvrij gaat echter biologisch 
boeren en mag het vee geen brood meer 
voeren. 
Het overtollige brood wordt nu naar boer Paul 
Dijkzeul van boerderij Westerhoeve gebracht. 
De boerderij ligt aan de Middenduinerweg in 
Santpoort-Noord. 
 

 
 



               
Het boerenbedrijf heeft 60 stuks melkvee 
(zwartbont Holstein), 30 stuks jong vee en 
een aantal pensionpaarden. Het vee staat  
s‘ winters in de Hollandse grupstal en s’ 
zomers buiten (weidegang). Een grupstal of 
groepstal is een oud type stal voor rundvee, 
waarbij de dieren de hele winter naast elkaar 
staan vastgebonden. Achter de koeien loopt 
een mestgoot, een zogenoemde "grup", 
waarin mest en urine wordt opgevangen en 
afgevoerd. 
Het bedrijf omvat 65 hectare grasland in 
Santpoort en Haarlem-Noord. 
 
Vrijwilligers 

- Chauffeurs 
- Tot op heden zal Imdat nog niet 

terugkeren. Zodra zijn gezondheid het 
toelaat zal hij weer present zijn. 

- Richard Visser heeft de plaats 
ingenomen van Sander Kamst die 
vrijwel direct na zijn aanmelding bij de 
Voedselbank Velsen een baan kreeg 
aangeboden die hij moest accepteren. 

- Dennis Cornfield heeft aangegeven dat 
hij voorlopig geen tijd heeft om op 
vrijdag te rijden vanwege zijn studie en 
zijn werk. 

- Namens de medewerkers en het 
bestuur hebben we afscheid genomen 
van Frank Barnhoorn met een attentie 
in de vorm van een mandje bier. 
Frank meldde dat hij ons miste maar 
dat zijn nieuwe baan ook aantrekkelijk 
was. 

- Oproep 
Als u iemand kent die graag een 
bijdrage wil leveren aan de 
voedselbank is dat zeer welkom.  
Op dit moment is er vooral behoefte 
aan chauffeurs. 

 
 
Sluiting Laurentiuskerk 
We wisten al informeel dat de Laurentiuskerk, 
ons uitdeelpunt Fidelishof, gesloten wordt.  
Het kerkbestuur heeft ons nu formeel bericht 
dat de Laurentiuskerk uiterlijk 31-12-2016 de 
deuren sluit. Het kan ook eerder zodra er een 
koper is gevonden. 

Sinds de start van de Voedselbank Velsen in 
2005 is de Laurentiuskerk een uitdeelpunt. 
De voedselbank heeft altijd om niet van de 
kerk gebruik mogen maken en zijn daarbij 
ondersteund door de kerkvrijwilligers. 
Een onderzoek naar een ander verdeelpunt 
start binnenkort. Als je een tip hebt, geef het 
door. 
 
RABO fietsdag 

Zondag 5 juni was de RABO Fietstocht voor 
verenigingen en stichtingen om een bijdrage 
te verdienen voor de clubkas. 

Het was ook dit 
jaar weer een 
enorm succes! Het 
was echt heerlijk 
weer en de route 
was erg mooi. 

Dankzij de inzet van 13 deelnemers hebben 
wij €130 voor onze organisatie verdiend! Dat 
is een mooi resultaat! 
Bij deze nogmaals de 
vrijwilligers bedankt die 
hebben meegeholpen met 
de promotie en de 
vrijwilligers die hebben 
meegefietst. Zonder jullie 
hadden wij dit bedrag nooit 
binnengehaald. Op naar 
volgend jaar! 

 
 
Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag van de Stichting Voedselbank 
Velsen over het afgelopen jaar 2015 is 
gepubliceerd, dit is ons eerste jaarverslag. 
Een belangrijk onderwerp hierin is het 
financiële overzicht. Omdat we de 
zogenaamde ANBI-status hebben, zijn we 
verplicht het financiële overzicht vóór 1 juli 
2016 openbaar te maken. Vanwege de ANBI-
status zijn giften aan de Voedselbank Velsen 
aftrekbaar voor de Belastingdienst. 
Het jaarverslag is via onze website 
toegankelijk voor iedereen.  



               
 
 
 
 
Enkele cijfers 

De grafiek laat het aantal pakketten van de 
laatste 13 weken bij Voedselbank Velsen 
zien. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld, is 
het aantal voedselpakketten is veel lager dan 
je op basis van het aantal inwoners van 
Velsen zou mogen verwachten.  
 

 
 
Voor Velsen zouden we tussen 80 tot 100 
pakketten moeten uitkomen.  
Er is een gesprek geweest met de 
maatschappelijke dienstverlener Socius, over 
waarom het aantal pakketten in Velsen 
relatief laag blijft. Samen hebben we geen 
oorzaken kunnen aanwijzen. We zijn nu van 
plan in samenwerking met de school In-
Holland een stage-opdracht voor een 
onderzoek te maken. 
 
 


