
 

 

 

Verslag over het jaar 2021 

van de Voedselbank Haaglanden Uitgiftepunten in 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: juli - 2022 

 

Gewoon, elke week, voor iedereen die een 
tijdje steun nodig heeft.  

Het kan iedereen overkomen! 
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De voedselsteun die we als Voedselbank Haaglanden in 2021 
konden bieden leek in kwantitatief opzicht niet helemaal op het jaar 
daarvoor. Het aantal huishoudens dat een beroep deed op de 
Voedselbank daalde met 15%. De stap naar de hulpverlening voor 
het aanvragen van voedselsteun was moeilijker door de corona 
maatregelen. Veel hulpverleners waren daardoor minder flexibel te 

bereiken. In het hele land speelde dit (enkele plaatsen uitgezonderd). Alle uitgiftepunten 
konden gewoon openblijven omdat Voedselbanken horen bij de vitale voedselsector. We 
houden ons strikt aan alle veiligheidsmaatregelen. 
  
Een heel belangrijke gebeurtenis in 2021 voor de Voedselbank 
Haaglanden was de verhuizing van het distributiecentrum van Den 
Haag (waar woningbouw moest plaatsvinden) naar Wateringen. Na 
heel lang zoeken werd in Wateringen een locatie gevonden (De 
Lierseweg 2B) waarna een duurzame verbouwing plaats vond 

(zonnepanelen op het dak, warmtepompen, 
ledlampen, koel- en vriescel met speciale 
voorzieningen). Op maandag 8 januari en de 
dagen daarna vond de verhuizing plaats.  

Ook de voorzitter Henk Beelen verhuisde naar het oosten van het 
land. Sjaak de Bruijn nam de voorzittershamer van hem over. Ook 
andere bestuursleden vertrokken waarvoor nieuwe vrijwilligers zijn 
gezocht en gevonden. 
Moeilijker was en is het om de kaderfuncties in te vullen. Hoe vindt 
je vrijwilligers die 2 of meer dagen beschikbaar zijn terwijl de druk 
op de arbeidsmarkt groot is? Heel blij zijn we met Tom Damen die 
al maanden cruciale taken vervult. 

In Zoetermeer veranderde er in de uitgiftelocaties en opslagloods 
niet veel, maar er is, zoals in elk jaar, wel weer heel veel werk 
verzet. Er zijn momenten dat er krapte is m.b.t. het aantal 
vrijwilligers. Er is o.a. via de website een oproep gedaan waarop 

enkele reacties kwamen.  Ook de leeftijd gaat bij meerdere vrijwilligers een grotere rol 
spelen. Er is een behoorlijk aantal dat al langer dan 10 jaar vrijwilliger is!  

Voor het interne transport in Zoetermeer maakten we in 2021 weer gebruik van een 
transportauto van de ondernemer Zeeuw & Zeeuw, naast onze eigen (kleine) Fiat Doblo.  

Voor het ‘grote’ wekelijkse transport van kratten uit Den Haag werd het 
hele jaar de BE-combinatie van de firma van Dorp 
gebruikt. 

 
We zijn erg blij dat zoveel lokale ondernemers en particulieren 
producten aanbieden waarmee we de kratten met voedsel uit Den 
Haag kunnen aanvullen. Door dit alles, en de financiële donaties, 
konden ruim 100 vrijwilligers elke week ‘gewoon’ voedselsteun geven aan hun medeburgers 
in Zoetermeer. 
Op de volgende bladzijden leest u meer details over de activiteiten van het afgelopen jaar. 
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1. Overzicht 2021 
 

Voedselbanken Nederland  

 
De doelstelling van de Voedselbanken in Nederland is het bieden van directe voedselhulp 
aan de mensen die dit het meest nodig hebben en het voorkomen van verspilling van goed 
voedsel. 

De landelijke vereniging komt met richtlijnen waar alle aangesloten Voedselbanken zich aan 
houden. Dit betreft o.a. de financiële criteria die moet worden aangehouden als iemand in 
aanmerking wil komen voor een voedselpakket, maar ook voedselveiligheidsnormen etc. 
 
De  landelijk financiële norm is niet gebaseerd op het inkomen (een veel voorkomend 
misverstand!) maar op het inkomen minus de uitgaven (de vaste kosten), dus het bedrag dat 
overblijft voor voedsel en kleding.  
In 2021 was de norm voor een eenpersoonshuishouden (evenals in het jaar 2020): als er 
minder dan  € 230-,- per maand overblijft voor voedsel en kleding, wordt voedselhulp 
gegeven. Voor elke persoon extra in het huishouden wordt er € 95,- bijgeteld.  

De gemiddelde kosten om een voedselpakket samen te stellen is ongeveer € 5. Voor 
donateurs die ons ondersteunen is het belangrijk te weten dat er veel kosten gemaakt 
moeten worden voor het distributiecentrum (huur, onderhoud en energie) en het transport. 
 

Voedselbank regio Haaglanden (VBH): Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk 
 

De VBH kon in 2021 wekelijks hulpbieden aan 1.500 huishoudens, waarvan in Zoetermeer 
225 (stand per 31-12-2021), dit is ongeveer 15% van het totaal aantal huishoudens van de 
VBH. 

Inclusief het aantal huishoudens dat in 2021 is gestopt, is in Den Haag, Zoetermeer en 
Rijswijk voedselhulp gegeven aan 2500 huishoudens met in totaal 6.000 personen. Hiervoor 
zijn ongeveer 90.000 voedselpakketten gemaakt en uitgegeven. 

Een aanvraag kan vrij snel worden gerealiseerd. Het proces is zo ingericht dat alle aanvragen 
die deze week binnenkomen bij de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden, de 
maandag daarop worden verwerkt. Als een klant voldoet aan de vastgestelde criteria, kan er 
de donderdag daarop een voedselpakket worden opgehaald in een van de uitgiftepunten. In 
bijzondere noodsituaties kan vaak nog dezelfde week een voedselpakket geregeld worden. 

Afhankelijk van de situatie wordt er één of twee keer per jaar een check gedaan of de 
financiële situatie van de klant is veranderd (her-aanvraagprocedure). Dit om zeker te stellen 
dat het voedsel zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. 

2. Verantwoording activiteiten: Feiten & Cijfers 2021 Zoetermeer 
 

De 6 uitgiftepunten in Zoetermeer zijn onderdeel van de Voedselbank Haaglanden. Veel 
lokale activiteiten gebeuren in ‘Zoetermeer-verband’. Een vrijwilligersgroep chauffeurs en 
bijrijders haalt zelf de voedselpakketten op in Den Haag en er wordt lokaal voedsel 
ingezameld en opgeslagen in de loods (Van Aalstlaan 24).  
 

De Voedselbank wil zo laagdrempelig mogelijk aansluiten bij de mensen die voedsel nodig 
hebben. Omdat aanvragen voor voedselhulp altijd lopen via hulpverlenende organisaties 
wordt geïnvesteerd in contacten met deze organisaties en wordt er deelgenomen aan het 

http://haaglanden.voedselbankennederland.nl/
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BOAZ-overleg (Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer). Ook is er een aparte website 
voor Zoetermeer (www.voedselbankzoetermeer.nl ) waar potentiële klanten en 
hulpverlenende instanties eenvoudig informatie kunnen vinden hoe er een voedselpakket 
aangevraagd kan worden.  

De stand van zaken op 31 december 2021 is dat er in Zoetermeer aan 219 gezinnen  
huishoudens (2020: 294) een voedselpakket werd verstrekt. Deze huishoudens zijn uit te 
splitsen in 81 alleenstaanden (= 27,5%), 133 eenoudergezinnen (= 45%), 73 gezinnen (25%) 
en 7 stellen (2,5%); in totaal gaat het om 882 personen, waarvan 389 kinderen onder de 18 
jaar. 
Gedurende het jaar 2020 zijn er 180 huishoudens gestopt met het ontvangen van 
voedselhulp. In totaal hebben dat jaar dus 293+180= 473 (en 1304 personen) huishoudens 
hulp ontvangen.  
Er hebben zich 100 nieuwe klanten aangemeld. 

Overzicht ontwikkeling over de afgelopen jaren in Zoetermeer per 31-12 van elk jaar 

Aantal: 
Jaar 

Huishoudens 
op 31/12 

Personen Kinderen 
<18 

Alleenstaan-
den 

Eén-
oudergezinnen 

Gezinnen Stellen 

2012 200 597 288 58 85 47 10 

2013 245 750 387 62 119 53 11 

2014 296 874 424 76 131 74 15 

2015 302 928 436 82 118 91 11 

2016 269 823 408 76 114 65 11 

2017 284 854 393 80 (28,1%) 112 (39,4%) 80 12 

2018 296 881 413 86 (29%) 117 (39,5%) 82 (27,7) 11 (3,7) 

2019 293 852 389 88 (30%) 123 (42%) 70 (24%) 12 (4%) 

2020 294 864 371 81 (27,5%) 133 (45%) 73 (25%) 7 (2,5%) 

2021 219 662 282 56 (25,6%) 102 (46,6%) 58 (26,5%) 3 (1,4%) 

 

Opmerkingen m.b.t. stand per 31/12/2021 

• Het aantal huishoudens daalde met 75! Dit is nooit eerder voorgekomen (stand per 30-4-
2022 = 264, het aantal loopt weer op). 

• De huishoudens die zijn gestopt ontvingen gemiddeld 16,8 maanden voedselhulp 

• De huishoudens die per 31/12 nog voedselhulp ontvingen kregen dat op dat moment 
gemiddeld 17,7 maanden voedselhulp (dit betreft heel Haaglanden). 
 

Noodhulp Zoetermeer 
Voor noodhulp zijn er in Zoetermeer voedselbonnen met een waarde van € 50,- die via 
Stichting Urgente Noden (SUNZ) aangevraagd kan worden. De gemeente Zoetermeer 
subsidieert deze bonnen. In veel gevallen wordt dan ook direct voedselhulp bij de VBH 
aangevraagd.   
 

3. Uitgiftepunten, Loods en Logistiek 
 
3.1.  Uitgiftepunten & Vrijwilligers 
Vanaf 23 oktober 2020 is het nieuwe uitgiftepunt Piëzo Cesar Franckrode opengegaan. Dit 
uitgiftepunt is in de plaats gekomen van de Vredekerk. 

http://www.voedselbankzoetermeer.nl/
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Hier past weer een woord van dank voor de verschillende kerkelijke organisaties en de 
stichting Piëzo voor het wekelijks belangeloos beschikbaar stellen van de ruimtes.  
 
Vrijwilligers 
In deze 6 uitgiftepunten, de logistiek en de loods zijn ongeveer 100 vrijwilligers betrokken. 
Een aantal is er elke donderdag, anderen zijn ingedeeld in een rooster. 
Het inrichten van de uitdeelruimtes, het klaarzetten van de voedselpakketten, het verdelen 
van lokaal gekregen voedsel, de administratie van de klanten, het opruimen en 
schoonmaken na afloop en het retourneren van de lege kratjes naar de loods vraagt elke 
donderdag heel wat energie.  

3.2.  Logistiek & Loods 
 

Logistiek 

Op donderdag worden twee ritten naar Den Haag uitgevoerd met ook 2 ploegen vrijwilligers. 

Er wordt gebruik gemaakt van een truck van de firma Van Dorp Installaties.  

Daarna maken we dankbaar gebruik van een transportbus van de 

firma Zeeuw & Zeeuw. En elke donderdag (en soms ook door de 

week) gebruiken we de truck van de firma van Dorp Installaties. 

Het vrijwilligersbestand bestaat uit 10 chauffeurs en 19 bijrijders 

(voor de truck, de transportbus en de eigen kleine transportauto). 

Vooral op woensdag en donderdagochtend wordt er aangeboden 

voedsel opgehaald in Zoetermeer en omgeving zodat deze producten op de 

donderdagmiddag kunnen worden uitgegeven. 

Genesarethkerk 
Ichthuskerk 

Oosterkerk 

Het Kompas 

 Piëzo Cesar Franckrode 
 Loods 

Nicolaaskerk – de Kapelaan 
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Loods 
De loods bevindt zich in het oude Monuta-gebouw, Van Aalstlaan 24. Deze wordt ‘anti-
kraak’ gehuurd. Het gebouw is eigendom van de gemeente; het onderkomen is dus tijdelijk.  

Er is een vast aanspreekpunt voor de loods, Klaas 
Spikman, bijgestaan door enkele vaste vrijwilligers 
op woensdag en donderdag. 
Leveranciers kunnen elke woensdag- en 
donderdagochtend producten bezorgen. Daarnaast 
worden er op alle werkdagen producten aangevoerd 
via de eigen logistiek.  
 
Op 22 september bracht de nieuwe burgemeester 
Bezuijen een bezoek aan de loods en vond er een 
informeel en goed gesprek plaats. 

4. Supermarktacties, Voedselleveranciers & Andere support 
Speciale acties 

Bijzonder was de actie georganiseerd door Netwerk 
Zoetermeer. Er werd een gratis diner gepland in het 
Golden Tulip Hotel voor 90 klanten van de Voedselbank. 
Door Corona moest dit helaas worden uitgesteld. Het 
diner vond in april 2022 plaats. Hierop kwamen veel hele 
positieve reacties. 
De donderdag voor Pasen kregen we tassen met een 
aantal producten voor alle klanten.  
 
Erg blij zijn we ook met het brood van Bakker Jongerius 
dat al jaren elke week brood doneert,  evenals de 
tomaten en komkommers die gegeven worden door de 
Wageningen Universiteit. Heel waardevol zijn ook de 
dozen met complete verse maaltijden van een 
maaltijdleverancier. Elke week zijn er heel wat dozen van 
bestellers die op de een of andere manier niet konden 
worden afgeleverd.  

Albert Heyn organiseerde weer een 
speciale grote actie waaraan meerdere 
filialen in Zoetermeer actief meededen. 
Klanten werden gevraagd speciale 
producten te kopen. Vrijwilligers van de 
Voedselbank vroegen klanten actief om 

met de actie mee te doen. Daarnaast hielden de Lions een (jaarlijkse) 
supermarktactie bij een AH filiaal. Dit leverde heel 
veel goede producten op! 

Erg leuk was ook de actie van Royal Lemkes: er werden heel veel 
prachtige planten aangeboden die we de klanten konden 
aanbieden. 
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Gamebasics Studio/Miniclip Nederland deed een geweldig aanbod: alle kinderen konden uit 
een lijst met sportartikelen zelf een keus 
maken wat ze graag zouden willen hebben, 
van skeelers, hockeystick tot 
sportschoenen etc. De door hen 
aangekruiste cadeaus zijn vlak voor Kerst 
geleverd en uitgedeeld, inclusief een 
waardebon om nog iets bij een sportzaak te kunnen kopen. Een echt feestje dus!  

Donaties van leveranciers 
Een kleine greep uit de vele acties die door het jaar heen worden gehouden om ons werk 
mogelijk te maken en onze klanten te voorzien van extra levensmiddelen:  

 Trouwe leveranciers die op verschillende momenten in het jaar ons voorzien van goederen, 
o.a. Langerak de Jong, Unilever, IJsExpress, HAVKAR, Menken, Misi Fulfilment (Tony 
Chocolony) 

 Jongeriusbakker leverde elke week tussen de 12 en 30 kratten met brood 

 Met grote regelmaat werden door lokale supermarkten artikelen aangeboden (Albert 
Heijn, Jumbo, Hoogvliet, Aldi, Hema, PLUS Verheul) 

 Begin januari ontvingen we een groot aantal kerstpakketten van verschillende bedrijven 
 Wageningen University en Research center levert al jaren wekelijks dozen tomaten en 

paprika’s;  
 Van Dorp Installatie en McDonalds gaven bonnen voor alle kinderen voor een gratis bezoek 

aan de Mac 
 Kaas van de firma Konijn en Klasse Kaas de Groot  
 Satésaus van de firma Euroma b.v. 
 Dozen chips en frisfrank van fa. PepsiCo 

 Door Corona zijn er dit jaar minder kerkelijke voedsel inzamelingen (voedselcollectes) 
geweest 

 Er waren bijdragen van verschillende scholen en kinderdagverblijven  

 De Stichting Jarige Job leverde voor alle kinderen van 4 t/m 18 jaar een 
verjaardagscadeautje inclusief artikelen om in de klas uit te delen.  

 Ook met Sinterklaas werd er aan de kinderen gedacht; van meerdere kanten werden er 
acties gehouden en alle kinderen voorzien van cadeautjes. Dit jaar door de Rotary en 
Stichting Sint-voor-ieder1. 

 Naast een financiële donatie, bloemen van Intratuin en plantjes van Koninklijke Lemkes 

 Met Kerst heeft de gemeente Zoetermeer het weer mogelijk gemaakt dat alle klanten een 
rollade in hun voedselpakket meekregen. 

 Uien van de firma Ajuin 

 Groenten van de Buurttuin Seghwaert 
 Aardappelen van de fa. Eden-Peterman, Farmhouse van de Spek en fa. van der Wiel 

5. Website & Social Media 
Hoewel de uitgiftepunten in Zoetermeer onder de Voedselbank Haaglanden vallen, is er voor 
de lokale inwoners een eigen website in gebruik om de informatie zo laagdrempelig mogelijk 
te verstrekken.  
Deze website is heel eenvoudig te houden omdat alle informatie draait om 3 dingen: hoe 
krijg ik een voedselpakket, welke informatie hebben hulpverleners nodig om een aanvraag 
voor een pakket te verzorgen en hoe kun je voedsel doneren. 
De website werd ongeveer 300 keer per maand geraadpleegd. 
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Sinds december 2015 is er een eigen Facebook- en Twitteraccount voor de uitgiftepunten in 
Zoetermeer:  

https://www.facebook.com/voedselbank079 
-  Aantal volgers op 31-12-2021: 257 
-  Aantal geplaatste berichten in 2020: 14 

https://twitter.com/voedselbank079 
-  Aantal volgers op 31-12-2020: 192 
-  Aantal geplaatste tweets in 2020: 15 

6. Financiën 
 

In dit verslag worden de hoofdpunten samengevat van de financiën van de Voedselbank 
Haaglanden (VBH) uitgiftepunten in Zoetermeer over het jaar 2021. Dankzij de steun van 
particulieren, bedrijven, organisaties, kerken en de gemeente Zoetermeer hebben wij in 
2021 de financiën op orde kunnen houden.  
 
Financiële steun van particulieren 
In het jaar 2021 is er door verschillende inwoners van Zoetermeer financiële steun gegeven 
via giften, schenkingen, donaties en acties. Van enkele particulieren werden ook grote 
bedragen als gift ontvangen. Daar zijn wij hen erg dankbaar voor! Enkele particulieren 
storten maandelijks een vast bedrag, soms al jarenlang, zodat er voor een deel op een 
regelmatige stroom van inkomsten kan worden gerekend. Dit wordt erg gewaardeerd!  
 
Twee donaties willen we graag apart benoemen. Zo ontvingen wij in januari n.a.v. een 
verzoek van krantenbezorger van het Streekblad, de eindejaarsfooi die hij/zij van een 
inwoners van Zoetermeer zou krijgen vanwege de goede bezorging van de kranten. 
Daarnaast werd een gift ontvangen van een inwoner van Zoetermeer n.a.v. de 
oudejaarsdisco 2020 Goede Doelen Quiz van het Thomashuis in Zoetermeer. 
 
Wij kunnen onze donateurs helaas niet persoonlijk via een brief bedanken omdat sinds 
enkele jaren de adressen van mensen die geld overmaken niet meer zichtbaar zijn op de 
bankrekening en bankafschriften. Daarom willen wij al onze donateurs hierbij via deze weg 
hartelijk bedanken! 
 
Financiële steun van kerken 
Wij hebben in 2021 van een aantal kerkgemeenschappen in Zoetermeer financiële steun 
ontvangen. Het gaat hierbij om een aantal kerken die behoren tot de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer (PGZ), zoals de Oude Kerk, De Oase en Oosterkerk. Daarnaast 
ontvingen wij van de Rafaël Gemeenschap Joël Zoetermeer een prachtige kerstgift. 
Wij zijn de kerken in Zoetermeer zeer dankbaar voor hun betrokkenheid en financiële 
ondersteuning van ons werk! 
 
Financiële steun van bedrijven en organisaties 
Ook bedrijven en andere organisaties ondersteunen ons financieel en organiseren acties ten 
bate van de Voedselbank.  
 
In 2021 hebben is van de bedrijven TecThink B.V. en Stratyfin Consultancy B.V. giften 
ontvangen. Van Van Dongen Uitvaartzorg B.V. ontvingen wij namens een medewerker een 
donatie. 
 

https://www.facebook.com/voedselbank079
https://twitter.com/voedselbank079
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In januari is van Intratuin Zoetermeer een grote 
gift ontvangen. Van het interkerkelijk koor 
Rejoice uit Zoetermeer ontvingen wij in mei 
een grote gift. Van De Waterbuurtvereniging uit 
Zoetermeer werd in oktober 2021 een grote 
gift ontvangen n.a.v. een actie die zij in de 
Waterbuurt hebben gehouden. 
 
In december werd een zeer royale gift 
ontvangen van de vestiging van Webhelp in 
Zoetermeer namens Webhelp Nederland B.V. 
 
Van het bedrijf YAR Interim zijn gedurende het hele jaar op verschillende momenten giften 
ontvangen. 
 
Geoormerkte giften worden gerespecteerd en voor het opgegeven doel uitgegeven. Hierbij 
worden alle bedrijven en organisaties hartelijk bedankt voor de financiële steun in het jaar 
2021! 
 
Subsidie gemeente Zoetermeer 
De gemeente Zoetermeer verstrekt jaarlijks subsidie aan Voedselbank Haaglanden (waar de 
uitgiftepunten in Zoetermeer onderdeel van uitmaken) voor de levering van de wekelijkse 
kratten met voedsel voor Zoetermeerse gezinnen. De geldstroom van deze subsidie gaat 
rechtstreeks van de gemeente Zoetermeer naar de Voedselbank Haaglanden. Ook de 
gemeente Zoetermeer wordt voor de ter beschikking gestelde subsidie heel hartelijk 
bedankt!  
 
Voedingsmiddelen 
Een aantal voedingsmiddelen is in 2021 centraal ingekocht voor de klanten in Zoetermeer. 
Dit ook omdat er dit jaar vanwege corona minder acties bij de supermarkten georganiseerd 
konden worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nasi en bami kruidenmix, pastasaus, kaas, 
eieren, snelkookrijst, sinaasappels, appels, mandarijnen, schenkstroop, ijsbergsla, 
bloemkool, prei, andijvie, witlof, appelmoes, mais en melk. Ook is centraal wasmiddel 
ingekocht. 
 
Verder heeft Netwerk Zoetermeer (voorheen bekend als De Floravontuur Businessclub) voor 
de Paasdagen, in samenwerking met supermarkt PLUS Verheul uit Benthuizen, onze cliënten 
blij gemaakt met een donatie van boodschappenpakketten ter waarde van 7.500 euro. En 
eind van het jaar is er als onderdeel van de Voedselbankactie van Netwerk Zoetermeer nog 
eens ruim 8.000 euro opgehaald voor de organisatie van een feestelijk diner voor de 
Voedselbankgezinnen dat in april 2022 in het Golden Tulip Hotel in Zoetermeer heeft 
plaatsgevonden. 
 
Voor de Kerstdagen in december is voor alle cliënten kiprollade ingekocht. De zes 
uitgiftepunten hebben ook eigen budget dat zij gebruiken om de kratten met voedsel naar 
eigen inzicht aan te vullen. 
 
Onze loods aan de Van Aalstlaan 
Sinds 28 februari 2019 maakt de Voedselbank in Zoetermeer gebruik van een opslagruimte 
in het oude Monutagebouw aan de Van Aalstlaan. Deze opslagruimte hebben wij toen met 
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hulp van het gemeentebestuur van Zoetermeer gevonden. Het is niet duidelijk hoe lang de 
loods nog gebruikt kan worden. Want er zijn plannen voor een andere bestemming van dit 
stuk grond. Tot die tijd kunnen wij op anti-kraak basis gebruik maken van deze loods. Daar 
zijn wij erg blij mee. Voor het gebruik van de loods betalen wij een maandelijkse 
huurvergoeding aan de beheerder. 
 
Voor de loods aan de Van Aalstlaan hebben zijn er verschillende kosten gemaakt. Zo hebben 
is er een handpallettruck aangeschaft. Verder is een wikkelfoliehouder voor de loods 
gekocht. Daarnaast zijn ook TL-lampen voor de loods aangeschaft. 
 
Vervoer 
Sinds jaren kunnen wij kosteloos gebruik maken van een truck van het bedrijf Van Dorp 
Installaties voor het transport van voedselkratten en pallets met voedsel. In de enkele 
gevallen dat deze truck niet beschikbaar is dan huren wij met korting een bestelbus bij het 
bedrijf Meerzicht & Van Maanen.  
 
In februari 2020 is ervoor gekozen om een gebruikte Fiat Doblo auto aan te schaffen om 
doordeweeks voedingsmiddelen voor onze cliënten mee op te kunnen halen bij bedrijven in 
Zoetermeer en directe omgeving. Deze auto is opgenomen in het wagenpark van de VBH. De 
kosten die gemaakt worden voor wegenbelasting en verzekering voor het gebruik van deze 
auto in 2021, zijn betaald vanuit de Zoetermeerse bankrekening. Daarnaast zijn 
brandstofkosten, onderhoudskosten en reparatiekosten gemaakt voor het gebruik van deze 
auto. 
 
In maart 2020 heeft autobedrijf Zeeuw & Zeeuw uit Zoetermeer een Renault bestelbus ter 
beschikking gesteld die elke donderdag kosteloos gebruikt mag worden voor het vervoer van 
voedingsmiddelen. Wij zijn de Renault dealer uit Zoetermeer hier zeer dankbaar voor. 
 
Nieuw bankrekeningnummer 
In de loop van 2022 hebben wij als Zoetermeerse uitgiftepunten onze financiën 
ondergebracht bij Voedselbank Haaglanden. Want de Zoetermeerse uitgiftepunten vallen 
net als de uitgiftepunten in Den Haag en Rijswijk onder de Voedselbank Haaglanden. De 
klanten in Zoetermeer krijgen elke donderdag vanuit het regionale distributiecentrum van 
Voedselbank Haaglanden in Wateringen een basispakket met voedingsmiddelen aangeleverd 
dat in Zoetermeer nog verder wordt aangevuld met lokaal verkregen of gekochte producten. 
 
Hoewel wij onze financiën onderbrengen bij de Voedselbank Haaglanden behouden wij als 
Zoetermeerse uitgiftepunten wel een eigen sub-bankrekeningnummer. De giften en 
donaties die op deze nieuwe bankrekeningnummer worden ontvangen worden ingezet voor 
de klanten in Zoetermeer. Alleen is dit nieuwe bankrekeningnummer van een nieuwe bank 
zijn omdat Voedselbank Haaglanden bij ING bankiert.  
Met ingang van 1 augustus 2022 is het nieuwe bankrekeningnummer:  

NL40 INGB 0388 9508 70 
Overboekingen kunnen naar dit rekeningnummer worden gedaan (de Voedselbank 
Haaglanden is een ANBI instelling; giften blijven aftrekbaar). Het oude bankrekeningnummer 
blijft op de achtergrond bestaan totdat al onze donateurs zijn gewend aan het nieuwe 
bankrekeningnummer. 
 
Dank voor uw steun! 
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De Voedselbank uitgiftepunten in Zoetermeer bedanken hierbij nogmaals iedereen die in 
2021 direct en/of indirect materiële en/of financiële steun heeft gegeven! We zijn en blijven 
voor onze activiteiten geheel afhankelijk van giften, schenkingen, donaties en acties van 
particulieren, bedrijven, kerkelijke instellingen en de gemeente Zoetermeer. Vele kleine en 
grote inzamelingen en bedragen zorgen voor de benodigde middelen om de exploitatie van 
de activiteiten van de Voedselbank in Zoetermeer te kunnen continueren. 
 
Alexander Bruin (penningmeester) 
 

7. Tot Slot 
De Voedselbankuitgiftepunten in Zoetermeer vormen geen aparte stichting, maar zijn 
onderdeel van de Voedselbank Haaglanden. Dit verslag heeft daarom niet dezelfde status als 
het jaarverslag van de volledige stichting. 

We willen op een zo transparant mogelijke manier verantwoording 
afleggen aan alle betrokkenen in Zoetermeer en onze dank 
uitspreken aan iedereen die de voedselbankactiviteiten in 
Zoetermeer ook het afgelopen jaar weer hebben gesteund. 
En het wordt gewaardeerd door jong en oud! Dit blijkt uit deze 
mooie kaarten die we onlangs kregen. 

 

                                 


