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1. Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Voedselbank Velsen. Wij verantwoorden in dit 

verslag de ontwikkelingen en de resultaten die in de loop van het kalenderjaar 2020 zijn 

behaald. 

 

Het jaar 2020 laat zich kenmerken als het jaar waarin het Coronavirus vele beperkingen met 

zich meebracht, maar waar, dankzij de extra inzet van de medewerkers, de Voedselbank 

Velsen het normale reguliere patroon kon vasthouden zoals dit al jaren het geval was. Het 

klantenbestand is met 10 % teruggelopen. In 2020 werd opnieuw het groene certificaat van de 

voedselveiligheid behaald en ontstonden er gedurende dit jaar meerdere mutaties binnen de 

algehele personele bezetting. 

 

Dankzij de inzet van onze trouwe vrijwilligers, de medewerking van onze lokale leveranciers 

en donateurs, zijn we wederom in staat geweest de Voedselbank Velsen te handhaven als een 

degelijk opererend instituut dat voorziet in een tijdelijke, maar noodzakelijke behoefte voor de 

medemensen in financiële nood. 

 

In dit Coronajaar is een compliment op zijn plaats aan eenieder die op enige wijze in dit 

aparte jaar een bijdrage heeft geleverd aan dit bijzondere resultaat in het belang van onze 

klanten. 

 

Namens het bestuur van de Voedselbank Velsen, 

 

 

 

 

 

 

Hans de Boer    Irma Sinnige    Joop van Rijn 

secretaris    penningmeester   voorzitter 

 

 

 

2. Geschiedenis Voedselbank Velsen 
Vanaf 2005 werd het buurtcentrum de Brulboei geconfronteerd met armoede in de wijk en 

waren enkele vrijwilligers actief om voedseloverschotten en kerstpakketten te verdelen onder 

gezinnen in financiële nood. Vervolgens sloot deze groep zich aan als onderdeel van de 

Voedselbank Haarlem.  

Vanaf dat jaar werden er wekelijks voedselpakketten uitgereikt en in 2007 schommelde het 

aantal tussen de 30 en de 40 pakketten en kon men gebruik maken van twee uitdeelpunten. 

De huidige uitdeelpunten zijn gevestigd in buurthuis de Brulboei en in De Abeel, dit is een 

locatie van de organisatie OIG-IHD. 

 

Na deze eerste opzet was de Voedselbank Velsen in principe verbonden aan de Stichting 

Welzijn Velsen die een gedoogconstructie hanteerde om de continuïteit te kunnen garanderen. 

Met ingang van 17 december 2014 is de Voedselbank Velsen een zelfstandige stichting 

geworden en bekrachtigd via de oprichtingsakte en bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven onder nummer 61475769. Als rechtspersoon staat de Voedselbank Velsen 

geregistreerd als lid van de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en kunnen 
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wij gebruik maken van de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap. 

Daarmee voldoen we nu aan de ANBI-status. 

Sinds 2016 voldoet Voedselbank Velsen aan de richtlijnen van de voedselveiligheid van de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Jaarlijks vindt er een keuring hiervoor 

plaats. 

 

 

3. Bestuurlijk 
 

Van de voorzitter … 

Binnen het bestuur is de voorzittersvork in korte tijd opnieuw overgedragen, hetgeen er op 

neer komt dat de oud-voorzitter Joop van Rijn de " vork " tijdelijk heeft overgenomen van Jan 

Pieter van Stipriaan. Met dank aan Jan Pieter van Stipriaan voor zijn inzet gedurende zijn 

periode.  Conform het rooster van aftreden is penningmeester Ron Spierenburg opgevolgd 

door Irma Sinnige.  

 

Via de bedrijfsleider Peter Nijman en de veelvuldige contacten van de secretaris met de 

uitvoerenden is er goed zicht op de bedrijfsprocessen en de onderlinge verhoudingen. 

Bovendien was de bedrijfsleider in principe aanwezig bij de maandelijkse 

bestuursvergaderingen om de relevante informatie over de uitvoering te delen. 

 

Dankzij de organisatie van Stichting MANNA, gericht op het verkrijgen en distribueren van 

aardappelen, groente en fruit, het distributiecentrum Amsterdam en de naburige 

voedselbanken van Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstreek zijn we in staat geweest de 

voedselpakketten ruimschoots te voorzien van de noodzakelijke consumenteneenheden. De 

aanvulling door onze lokale leveranciers voor o.a. diepvries vlees, diepvries lekkerbekjes, 

brood en banket en andere zaken was heel belangrijk.  

Vanwege het Coronajaar zijn er in 2020 twee speciale acties gehouden bij AH in IJmuiden 

samenhangend met Voedselbanken Nederland. De eerste actie was gericht op ontbijt voor 

kinderen met 11 centraal gekozen producten. 

En in november 2020 hebben we zelf een grote inzamelingsactie georganiseerd. Met een hele 

grote opbrengst van door onszelf gevraagde producten. 

De andere supermarkten wilden geen inzamelingsacties houden. Bij uitzondering is er dit jaar 

extra voedsel ingekocht om kwalitatief te kunnen voldoen aan de basis van een pakket. 

Onze dank gaat uit naar onze lokale leveranciers en donateurs. 

 

Op regionaal gebied waren er online bijeenkomsten via het digitale platform met de 

voorzitters van de Voedselbanken van Noord-Holland. Feitelijk behoort de Voedselbank 

Velsen tot de kleinere voedselbanken. 

 

In de Gemeente Velsen is door de wethouder van welzijn, zorg, volksgezondheid, onderwijs, 

werk en inkomen een traject ingezet om te komen tot een coalitie armoedebestrijding onder de 

noemer “Armoede Anders”. 

 

In hoofdlijnen volgt de Voedselbank Velsen de leidraad van Voedselbanken Nederland in 

Houten. Het lidmaatschap van de centrale vereniging biedt voldoende zekerheid en 

ondersteuning om de continuïteit van de Voedselbank Velsen te waarborgen. 
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Financieel en bestuurlijk jaarverslag 2020  

 

In juni 2021 is het bestuurlijk en financieel jaarverslag van 2020 vastgesteld en heeft het 

bestuur, mede op advies van de kascontrolecommissie, decharge verleend aan de 

penningmeester. Het jaarverslag 2020 staat ook vermeld op de website van de Voedselbank 

Velsen. 

 

  

Samenstelling van het bestuur van Stichting Voedselbank Velsen: 

•  Jan Pieter van Stipriaan  voorzitter medio april 2019 - december 2020 

•  Joop van Rijn   voorzitter vanaf december 2020 

•  Silvia Nat   :  vicevoorzitter 

•  Hans de Boer  :  secretaris 

•  Ron Spierenburg  :  penningmeester tot juli 2020 

•  Irma Sinnige  : penningmeester vanaf juli 2020 

 

Doelstelling van de Voedselbank Velsen: 

 

Voedselbank Velsen zet zich in voor huishoudens die niet meer in staat zijn om dagelijks het 

brood op de plank te krijgen door ze wekelijks een gratis voedselpakket aan te bieden. 

Voedselbank Velsen werkt samen met de Stichting Socius Maatschappelijke Dienstverleners 

die de intake met advies voorstel van toelating, de regelmatige her controle en de begeleiding 

van onze klanten verzorgt. 

De Voedselbank Velsen hanteert hierbij de landelijke toelatingsnormen van Voedselbanken. 

De Voedselbank Velsen functioneert als een schakel tussen overschot en voedingsnood in 

onze maatschappij en voorkomt zo verspilling van voedsel. Op grond van deze gegevens 

hoopt de Voedselbank Velsen hiermee een signaal af te geven voor politiek en samenleving 

dat het bestaansrecht van de voedselbanken een must is. 

 

Bestuursvergaderingen 

 

Het bestuur is acht keer bijeengeweest op de genoemde data en van iedere vergadering is het 

verslag vastgesteld en goedgekeurd. 

Vrijdag 17 januari 2020 Woensdag 26 februari 2020 Woensdag 18 maart 2020 

Woensdag 8 april 2020  Woensdag 24 juni 2020 Woensdag  2 sept 2020 

Woensdag 28 oktober 2020  

 

Het werkgebied van de Voedselbank Velsen 
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Het werkgebied van de Voedselbank Velsen ligt uiteraard in de gemeente Velsen met 

uitzondering van de wijk Velsen-Noord, omdat deze wijk gericht is op de Voedselbank 

IJmond-Noord. Aan de zuidkant ligt de Voedselbank Haarlem. 

Met de Voedselbank IJmond Noord zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd om na te gaan 

in hoeverre een hechtere samenwerking mogelijk wordt. Als algehele conclusie is vastgesteld 

dat er samenwerking gezocht wordt indien dit een toegevoegde waarde blijkt en dat in geval 

van calamiteiten we gebruik kunnen maken van elkaars ondersteuning. 

 

 

4. Voedselpakket en klanten 
 

Voedselpakket 

Voedselbank Velsen deelt wekelijks gratis voedselpakketten uit. De Voedselbank is daarbij 

afhankelijk van gratis aangeboden voedsel. Het voedsel is gekomen vanuit het regionale 

Distributie Centrum van de voedselbanken in Noord-Holland en van regionale bedrijven. En 

lokaal is gedoneerd door particulieren en lokale ondernemers zoals bakkers en supermarkten. 

Verder via inzamelingsacties op scholen, door kerken en bij supermarkten.   

 

Normaal koopt Voedselbank Velsen geen voedsel. In een situaties dat er onvoldoende voedsel 

is of voedsel in onvoldoende variëteit aanwezig is, is er ter aanvulling voedsel gekocht. En 

wanneer bij gelddonaties was aangegeven dat er voedsel voor dient te worden gekocht, is ook 

voedsel gekocht.  

Elke week waren de pakketten goed gevuld met een mooie variëteit aan voedselproducten. 

Wij zijn er trots op dat bijna iedere week er vers voedsel, zoals fruit en zuivel, in de pakketten 

is gedaan.  

 

Het voedselpakket dat wij uitdelen is bedoeld als noodhulp die klanten zelf kunnen/moeten 

aanvullen. Klanten zijn zelf verantwoordelijk om voedsel bij te kopen wat ontbreekt. Het 

wekelijkse voedselpakket bestaat gemiddeld uit 25 producten - geen compleet weekmenu. De 

waarde van een voedselpakket voor een 1-persoons huishouden ligt tussen de € 30 en € 40. 

Voor grotere huishoudens is dit meer en kan oplopen tot wel meer dan € 65 voor een 

huishouden van 6 personen.  

 

Het is duidelijk dat er klanten zijn die nauwelijks geld hebben om überhaupt iets bij te kopen. 

Daarom blijft de Voedselbank streven naar een gebalanceerd pakket. 

 

Klanten 

Voedselbank Velsen werkt nauw samen met de Stichting Socius Maatschappelijke 

Dienstverleners. Raadslieden van Socius verzorgen de intake tot voorstel van toelating, de 

regelmatige her-controle en de begeleiding van de klanten. 

 

De raadslieden van Socius gaan bij de intake en her-controle aan de hand van 

toekenningscriteria na of een klant in aanmerking komt resp. blijft voor een voedselpakket als 

noodhulp.  De toekenningscriteria worden jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken door de leden, de lokale voedselbanken, 

vastgesteld.  

Uitgangspunt is het maximum vrij besteedbaar inkomen voor een huishouden, het 

zogenaamde leefgeld. Dat is het totale inkomen minus vaste lasten zoals huur, energiekosten, 

verzekeringskosten, telefoon- en internetkosten, gemeentelijke belastingen enzovoorts. Het 

leefgeld is het inkomen voor aankoop van voedsel en kleding en voor kosten van contributies 
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enzovoorts. Een huishouden krijgt een voedselpakket als het vrij besteedbaar inkomen lager is 

dan het maximum vrij besteedbaar inkomen volgens de toekenningscriteria.  

Per 1 januari 2020 zijn de landelijke toekenningscriteria iets verhoogd t.o.v. de criteria van 

2019. Voor het maximum vrij besteedbaar inkomen per maand gelden de volgende bedragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de klanten wordt verwacht dat zij meewerken aan het vinden van oplossing van hun 

financiële probleem (zelfredzaamheid). Wij noemen dat “een pakket met (ook) een 

(hulpverlening)traject”.  

Het verstrekken van voedsel is een noodvoorziening en geen structurele oplossing voor de 

aanpak van de achterliggende oorzaken. Het is wel belangrijk dat mensen even op adem 

kunnen komen voordat zij zo’n hulpverleningstraject ingaan.  

Een hulpverleningstraject wordt verzorgd en begeleid door de raadslieden van Socius.  

Het is voor iedereen een drempel om je aan te melden bij de Voedselbank. Toegeven dat het 

jezelf niet lukt, doet zeer. Men schaamt zich voor armoede en om een pakket bij de 

Voedselbank te gaan/moeten ophalen. 

 

Grafisch overzicht aantal pakketten en aantal huishoudens van 2020 

Onderstaand grafisch overzicht geeft het aantal pakketten weer dat per week is uitgedeeld aan 

huishoudens. Er worden drie soorten pakketten uitgedeeld, voor huishoudens van 1 persoon, 

huishoudens van 2 – 3 personen en huishoudens van 4 personen en meer. 

 

 
 

Aantal 

kinderen 

Alleenstaande 

( €  ) 

Echtpaar 

( €  ) 

 0 230 325 

+ 1 

 

325 420 

+ 2 

 

420 515 

+ 3 

 

515 610 

Enzovoorts. Per gezinslid € 95 erbij 
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Cijfermatig overzicht van 2020 

Nieuwe huishoudens bij intakegesprek met Socius       83 

Afgewezen huishoudens boven de norm volgens criteria      22 

Huishoudens waarvan uitdeling is gestopt vanwege herhaaldelijk niet      5  

ophalen van voedselpakket           

   

Aantal uitgedeelde pakketten aan: 

- Huishouden van 1 persoon       1068 

- Huishouden van 2 – 3 personen        850 

- Huishouden van 4 personen of meer        285 

- Totaal aantal pakketten       2203 

Totaal niet opgehaalde pakketten            45 

Totaal aantal monden gevoed       4363 

 waarvan kinderen, meer dan        1550 

Gemiddelde ‘verblijftijd’ per huishouden     7,0 maanden 

 

Het aantal huishoudens blijft achter op wat op 

basis van het aantal inwoners van de gemeente 

Velsen zou mogen worden verwacht. Op basis 

van inwonertal zou het aantal huishoudens 80 

tot 90 moeten zijn. 

 

Uitgaande van het totaal aantal 

voedselpakketten en de waarde van de 

voedselpakketten, geeft Voedselbank Velsen 

jaarlijks meer dan € 70.000 aan 

voedselpakketten uit! 

 

 

5. PR en communicatie 
 

Externe communicatie 

Het afgelopen jaar is er opnieuw hard gewerkt om onze naamsbekendheid te vergroten. 

Daarvoor is gebruik gemaakt van diverse media. 

 

Website en facebookpagina 

Via onze website is minstens 2 keer per week en zoveel meer als nodig het laatste nieuws 

vermeld. De ontwikkelingen in de organisatie van Voedselbank Velsen en van de 

voedselbanken op landelijk niveau zijn verwerkt. Acties en donaties worden direct vermeld.  

Tegelijkertijd is ook facebookpagina voorzien van dezelfde nieuwsfeiten met altijd een 

verwijzing naar onze website. De vragen die binnenkwamen via Messenger zijn zoveel als 

mogelijk beantwoord. 

 

Dag- en weekbladen 

Diverse persberichten zoals over winkelacties zijn aan het regionale dagblad de IJmuider 

Courant verstuurd. Ook nam de redactie in sommige gevallen zelf contact op met de 

Voedselbank Velsen om een uitgebreider artikel te schrijven. 

Vanwege het bereik door de gehele gemeente Velsen is het weekblad Jutter/Hofgeest een 

belangrijk medium voor Voedselbank.  Het hele jaar zijn er persberichten gestuurd waarin 
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ruim aandacht gegeven werd aan acties, inzamelingen en nieuws van de Voedselbank. De 

persberichten zijn altijd geplaatst. 

In de maand januari is er de jaarlijkse bedankadvertentie aan al onze donateurs en leveranciers 

geplaatst in de Jutter/Hofgeest. De advertentie is gesponsord door deze weekkrant.  

 

Overige PR-activiteiten 

Er zijn gesprekken gevoerd en posters uitgedeeld samen met de bestaande flyers aan 

maatschappelijke organisaties, sociaal cultureel werk, (jeugd)zorginstellingen, buurtzorg en 

sociale wijkteams.  

Vanwege corona zijn we gestopt met gastlessen over de Voedselbank aan groepen 7 en 8 van 

diverse basisscholen. En ook met rondleidingen in onze werklocatie in het buurtcentrum de 

Brulboei. 

  

De moeilijkheid maar tevens een uitdaging blijft het om in contact te komen met alle mensen 

die in aanmerking komen voor een voedselpakket. Bij de landelijke vereniging van de 

Nederlandse Voedselbanken loopt er een project om een aanpak hiervoor te ontwikkelen. Tot 

nu toe heeft dit nog gen concreet resultaat voor ons opgeleverd. 

 

Interne communicatie 

In 2020 zijn er zes Interne Nieuwsbrieven voor al onze vrijwilligers uitgegeven. Daarin zijn 

allerlei nieuwsfeiten gemeld vanuit het bestuur en vanuit regionaal en landelijk overleg. En 

verder nieuws dat van belang is om kennis van te nemen voor onze vrijwilligers. Daarnaast is 

er indien nodig een Nieuwsflits uitgegeven met Hot News. 

 

Onze jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de Voedselbank Velsen kon vanwege 

corona ook geen doorgang vinden.  

 

 

6. Donaties en Vaste leveranciers 
Donaties, in vorm van geld, voedsel en andere producten zijn onmisbaar voor de dekking van 

onze exploitatiekosten. 

De gulle gevers, zoals scholen en kerken waarvan de naam + adres bekend zijn, ontvangen 

telkens een schriftelijk bedankje van de Voedselbank Velsen en worden genoemd in onze 

jaarlijkse bedankadvertentie in het weekblad de Jutter/de Hofgeest. 

En verder bedanken we iedereen die de Voedselbank op een of andere manier heeft geholpen 

of heeft ondersteund, zoals de vele particulieren die in december voedsel en/of Kerstpakketten 

hebben gebracht bij onze werklocatie in de Brulboei. 

 

Speciale waardering gaat uit aan onze vaste leveranciers die wekelijks gratis voedsel leveren 

aan Voedselbank Velsen: 

Seafood Parlevliet   ingevroren gebakken vis  

Banketbakkerij Schmidt  brood en banket 

Kijzers echte bakker   brood 

Goemans Versbakkerij  brood 

Aldi     ingevroren vlees 

AH     ingevroren vlees 

Slagerij Schaaper   vleeswaren 

Stichting Manna   groente 

Hessing BV    groente 

Distributie Centrum Voedselbanken Noord-Holland 
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Stichting Welzijn Velsen stelt ons ruimte in het buurtcentrum de Brulboei beschikbaar voor 

opslag van voedselproducten en voor samenstellen en uitdelen van de voedselpakketten.  En 

voor onze tweede uitdeelpost stelt Stichting OIG-IHD wekelijks ruimte beschikbaar in hun 

gebouw de Abeel in IJmuiden. 

 

Voor een compleet overzicht van de donaties wordt verwezen naar de eerdergenoemde 

jaarlijkse bedankadvertentie in de weekbladen de Jutter/Hofgeest. 
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BIJLAGE A: Financieel Jaarverslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 

 



Jaarverslag 2020 Stichting Voedselbank Velsen 
 



 




