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1. Inleiding
Algemeen
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
Voedselbanken helpen hen door ze tijdelijk voedselpakketten te verstrekken. Overheden,
bedrijven, instellingen en particulieren steunen hierbij met geld, levensmiddelen en hun
inzet. Zo zorgen de Voedselbanken niet alleen voor een (wekelijks) voedselpakket, maar ook
voor het afnemen van voedseloverschotten.
De uitgifte van voedselpakketten is bedoeld als tijdelijke hulp en is een aanvulling op dat wat
de klanten zelf kunnen aanschaffen. Bij de aanvraag wordt er gekeken naar de problemen
van de aanvrager en kan er, met professionele hulp, gewerkt worden aan een structurele
oplossing. De leuze is dan ook: “ Geen pakket zonder een (hulpverleners) traject.”
Hoofddoelstelling
De Voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
- Het bieden van directe voedselhulp aan hen die dat nodig hebben
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
Kernwaarden
De Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden:
- We werken uitsluitend met vrijwilligers
- We verstrekken alleen gedoneerd voedsel
- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
- We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers)
Toekenningscriteria
Per 1 januari 2019 zijn de toekenningscriteria voor voedselhulp weer verruimd. De volgende
bedragen betreffen het z.g. leefgeld van een huishouden, zoals dat door het NIBUD wordt
berekend. Grofweg is dat de som van alle inkomsten minus de vaste uitgaven voor huur,
energiekosten, premies verzekeringen, belastingen, enz. Alle inkomsten en uitgaven worden
omgerekend tot een bedrag per maand.
Het basisbedrag per huishouden bedraagt 225 euro. Daarbij komt per persoon 90 euro.
De normbedragen zijn dan:
• 1 persoon
225 euro
• 2 personen
315 euro
• 3 personen
405 euro
• Enz.
Voedselpakketten
De Voedselbanken willen hun klanten elke week een pakket geven dat voldoet aan de z.g.
schijf van vijf. Omdat we afhankelijk zijn van de ontvangen levensmiddelen is dat misschien
niet altijd mogelijk. Het ideale lijstje ziet er als volgt uit:
- Brood
- Aardappelen, groenten, fruit. Liefst vers, anders in blik
Pasta, rijst, couscous, enz.
- Peulvruchten
- Olie

-

Zuivelproducten, vers of houdbaar
Eieren
Vlees (diepvries)

Afhankelijk van de voorraden worden daar andere producten aan toegevoegd. Denk b.v. aan
koffie, thee, wasmiddelen, shampoo, koek, sauzen, enz.
Dit jaar verstrekte de Voedselbank 6344 pakketten. Wekelijks staat een foto van de inhoud
van de pakketten op Facebook.
2. Stichting Purmerendse Voedselbank
De Purmerendse Voedselbank is opgericht op 21 maart 2006 en is aangesloten bij de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het is een ideële instelling zonder
winstoogmerk, religieuze of politieke achtergrond.
Het werkgebied omvat de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer
en andere omliggende gemeenten.
De Voedselbank wordt structureel financieel gesteund door de gemeente Purmerend en
ontvangt donaties en giften van bedrijven, instellingen en particulieren
Ook het verstrekte voedsel wordt gedoneerd: zowel landelijk via regionale centra als door
bedrijven en instellingen uit Purmerend en Waterland.
Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.
De Stichting heeft een ANBI-status.
3. Adres, contact en uitgifte Purmerend, Volendam en Monnickendam
Postadres: Voedselbank Purmerend, Van IJsendijkstraat 164A, 1442 LC Purmerend
Telefoon: 0299 407 155
Telefoon coördinator: 06 14 739 121
Email: administratie@voedselbankpurmerend.nl
Website: www.voedselbankpurmerend.nl
Op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur kunnen de voedselpakketten worden
opgehaald in de bedrijfshal. Er is een beperkte z.g. extra uitgifte van 15.00 tot 15.30 uur.
De uitgiftepunten in Edam/ Volendam en Monnickendam worden bevoorraad vanuit
Purmerend. In Volendam is een uitgiftepunt in Het Missiehuis, Slobbeland 4, 1131 AB
Volendam. Dit is geopend op vrijdag van 12.00 - 13.30 uur. Het uitgiftepunt Monnickendam
is in Centrum De Bolder, ’t Spil 1, 1141 SB Monnickendam. Geopend op vrijdag van 12.00 13.30 uur. Ook worden er wekelijks pakketten in Landsmeer bezorgd door vrijwilligers van de
Zorgcirkel.
4. Bestuur
Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de zes weken of zoveel meer als nodig is voor het
goed functioneren van de Voedselbank. Daarnaast hebben bestuursleden specifieke functies.
Het bestaat uit:
- De heer Willem Friso Dekker
voorzitter
- Mevrouw Marion Heijnis
secretaris
- De heer Anton Schouten
penningmeester
- Mevrouw Renee Fesevur
algemeen bestuurslid
- De heer Hans Specker
algemeen bestuurslid
- De heer Johan Hage
algemeen bestuurslid

5. Coördinatoren
De dagelijkse werkzaamheden van de Voedselbank worden aangestuurd door twee
coördinatoren: mevrouw Anita de Snaijer (administratie en organisatie) samen met de heer
Marciano Pieters (verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de bedrijfshal). Daarnaast
houdt mevrouw Esmee Romero zich – ook binnen de gemeente Purmerend – bezig met de
selectie van cliënten .Zij verzorgt ook de rapporten en grafieken die inzicht geven in het
bestand en verloop van de klantenkring.
6. Vrijwilligers
De Purmerendse Voedselbank kan niet functioneren zonder de inzet van een hecht team van
vrijwilligers van ongeveer 30 personen. Zij zorgen o.m. voor het ophalen, opbergen en de
uitgifte van het gedoneerde voedsel. Daarna assisteren zij bij werkzaamheden in de
bedrijfshal.
7. Cliënten
Het aantal huishoudens dat in Purmerend en omgeving op de peildatum (31-12-2019)
wekelijks een voedselpakket ontving, was 132. In dit jaar zijn er ook 136 klanten gestopt. Zij
kunnen inmiddels zelf in hun onderhoud voorzien of hebben de maximale termijn gebruik
kunnen maken van een voedselpakket. In totaal hielp de Voedselbank dit jaar 1058 personen
aan voedsel waarvan 169 kinderen jonger dan 18 jaar.
Huishouden &
gezinssamenstelling
Totaal aantal huishoudens
Totaal aantal geholpen
personen
Aantal huishoudens
(peildatum 31/12/2019)
Aantal klanten (peildatum
31/12/2019)
Waarvan jonger dan 18 jaar
(peildatum 31/12/2019)
Waarvan leeftijd aanvrager:
- Jonger dan 30 jaar
- Tussen 30 en 50 jaar
- Tussen 50 en 60 jaar
- Ouder dan 60 jaar
Gezinssamenstelling:
- Alleenstaanden
- Eénoudergezinnen
- Gezinnen
- Stellen
Waarvan binnen een jaar weg
Waarvan na 3 jaar nog klant
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Hoewel mensen in principe voor maximaal drie jaar gebruik kunnen maken van voedselhulp,
leert de ervaring dat ruim de helft daar gemiddeld minder dan een jaar aanspraak op doet.
Daarna is er vaak, mede dankzij professionele hulpverlening, een verbetering opgetreden in
hun financiële situatie zodat zij niet meer in aanmerking komen voor voedselhulp. Voor
sommigen (3%) is de situatie na drie jaar nauwelijks verbeterd. De Purmerendse

Voedselbank geeft hun de mogelijkheid gebruik te maken van de z.g. extra uitgifte van
voedsel later op de uitgiftedag.
Wij vinden het belangrijk dat cliënten van de Voedselbank kunnen meedoen met de
maatschappij, b.v. af en toe naar een theater gaan, sporten, een bezoek aan het zwembad,
kleding aanschaffen, een verjaardagspakket voor een jarig kind bestellen, enz. De
Voedselbank werkt samen met bedrijven en instellingen in de regio die hun diensten gratis of
met korting aanbieden.
8. Samenwerking, steun en sponsoring
De voedselbanken in Nederland worden met raad en daad terzijde gestaan door de
overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland. Daarnaast neemt de Voedselbank
Purmerend deel aan het regionaal overleg in Noord-Holland. De samenwerking met de
gemeente Purmerend is goed, mede dankzij de dubbelfunctie van Esmee Romero, die werkt
bij de gemeente en als vrijwilliger betrokken is bij de Voedselbank.
De gemeente, bedrijven, instellingen, kerken en particulieren steunen ons met geld en
goederen. Wekelijks halen onze vrijwilligers producten bij het distributiecentrum in
Amsterdam, bij de lokale bakkers, Mannah Schermerhorn en Hessing B.V. in Zwaagdijk.
(groenten). Daarnaast worden geregeld z.g. supermarktacties georganiseerd waarbij klanten
wordt gevraagd levensmiddelen te doneren. Vooral in de kerstperiode wordt gul gegeven.
Dit jaar hebben o.a. de Stadsverwarming, de Brandweer, Rotaryclubs, Rotaract, Henri Willig,
scholen, de plaatselijke supermarkten en particulieren mede gezorgd voor een goed gevuld
Kerstpakket.
9. Voedselveiligheid, Arbeidsveiligheid en Privacy
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert de voedselkwaliteit. Voor
voedselbanken zijn speciale regels opgesteld. Enkele keren per jaar worden er interne audits
voedselveiligheid en arbeidsveiligheid gehouden. Ook dit jaar vond er controle plaats door
Senz, een externe toetsingsinstantie, waaruit bleek dat de Voedselbank Purmerend de
voedselveiligheid goed op orde heeft.
De Voedselbank gaat zorgvuldig om met de gegevens van de cliënten. Ze werkt met een
privacy statement waarin vermeld staat hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en
bewaard.
10. “Onder de Radar”
Ondanks alle inspanningen bereiken de Nederlandse voedselbanken maar een deel van de
mensen die voor voedselondersteuning in aanmerking komen. Het project Onder de Radar,
geïnitieerd door Voedselbanken Nederland, probeert de drempel naar de voedselbanken te
verlagen. De drempels kunnen ontstaan doordat:
• Mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de Voedselbank en de
toelatingscriteria (NIET WETEN)
• Mensen zich schamen voor bezoek aan de Voedselbank (NIET DURVEN)
• Mensen geen tijd of vervoer hebben om de pakketten te halen (NIET KUNNEN)
• Mensen niet accepteren dat hulp nodig is of dat dit verboden wordt door familie of
partner (NIET MOGEN)
Laaggeletterdheid is vaak een extra barrière. De Voedselbank in Purmerend probeert de
drempels te verlagen en weg te nemen door bij de uitgifte van de pakketten een band op

te bouwen met de klanten. Zij zijn vriendelijk en geïnteresseerd en proberen de klanten
daar waar mogelijk te helpen.
11. Beleidsplan 2019-2022
Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2019-2022. Hierin staan de
volgende punten centraal:
• Vergroten van de doelgroep in samenwerking met gemeenten en instanties. Vanuit
Voedselbanken Nederland is het plan Onder de Radar geïntroduceerd om de drempel
naar de voedselbanken te verlagen.
• Intensiveren van het contact met het Regionaal Distributiecentrum in Amsterdam
• Optimaliseren van de communicatie via website, folders en sociale media
• Rekruteren van jongere vrijwilligers i.v.m. het verouderen van de huidige
• Meer aandacht voor organisatie van marketing-gerichte activiteiten
• Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot vraaggerichte i.p.v. aanbodgerichte
pakketten (z.g. supermarktmodel)
• Implementatie van het door Voedselbanken Nederland voorgestelde beleid Integriteit en
Meerjarenstrategie

12. Vermeldenswaard….
- Er is een aantrekkelijke nieuwe folder verschenen met veel actuele informatie
- Ook zijn er nieuwe flyers gemaakt en uitgedeeld
- De website van de Purmerendse Voedselbank wordt steeds geactualiseerd. Er staan ook,
naast veel informatie, aantrekkelijke filmpjes op ter illustratie
- Veel supermarkten steunden ons bij de organisatie van de supermarktacties
- Ook dit jaar werd, met steun van de stichting Kinderhulp, voor de kinderen van de
cliënten weer een Sinterklaasfeest georganiseerd, waarbij Sint en zijn Pieten de kinderen
verrasten met veel cadeautjes.
- Deen supermarkten doneerde cadeaubonnen
- Ikea doneerde bonnen voor de aanschaf van spullen voor de kinderslaapkamers
- De Brandweer organiseerde in de kerstperiode een actie waarbij veel kratten met
voedsel werden opgehaald
- Alle vrijwilligers waren welkom bij de zomerse BBQ, de kerst- en nieuwjaarsborrel.
- Mede door een donatie van de RABO clubactie kon een schrobmachine worden
aangeschaft wat het werk van de vrijwilligers verlicht en de hal schoner maakt
- Sportify KIds organiseerde een sponsorloop ten bate van de Voedselbank
- De oude bestelbus vertoont steeds meer mankementen. Er zal een nieuwe moeten
worden aangeschaft.
- LIonsclub Purmerend gaf klanten kerstbomen en doneerde de opbrengst van hun
kerstbomenverkoop

13. Financiën
Dankzij de financiële steun van de gemeente Purmerend, de gemeente Edam-Volendam,
diverse bedrijven, stichtingen, kerken en particulieren kon de Voedselbank Purmerend haar
werkzaamheden continueren.

De inkomsten in 2019 waren iets hoger dan in 2018. Er zijn extra kosten gemaakt voor de
aanschaf van een schrobmachine en de bestrijding van muizen. Mede daardoor is het
boekjaar 22019 afgesloten met een negatief resultaat van 2851 euro.
De grafieken geven inzicht in de verhouding van de inkomsten en uitgaven.

14. Donateurs van de Purmerendse Voedselbank
Zonder de giften en ondersteuning, zowel financieel als in natura, van veel instellingen,
bedrijven en stichtingen was het werk van de Voedselbank niet mogelijk geweest. Wij
noemen er hier een aantal.
-

Gemeente Purmerend
Gemeente Edam-Volendam
Prinsenstichting Purmerend

-

Eiercentrale Purmerend
RABO bank Purmerend
Diaconie Protestantse Gemeente te Edam, Marken, Monnickendam, Zuiderwoude,
Uitdam
Nederlands Hervormde Diaconie Ilpendam, Watergang, Marken
Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk
Raad van Kerken, Beemster
Raad van Kerken, Oosthuizen
Bakkerij Harry de Groot
Bakker Bart
Bakkerij Kees Gutter
Henri Willig Katwoude
Huiberts Katwoude
Deen Supermarkten
Plusmarkt De Gors
Distributiecentrum Plus markten
Jumbo supermarkten
AH supermarkt
Hessing Zwaagdijk oost
Van Rijswijk Fruit
Mannah Schermerhorn
Brandweer Purmerend
Stadsverwarming Purmerend
Ideële Kerstmarkt Edam
Lokaal Kerstpakket
Regionale zorgboerderijen
Theater De Verbeelding
Waterland Accountants
JAN Accountants
JSD Blouw Volendam
Autobedrijf Zeilemaker
NMT Shipping
De Graaf Recycling
Van Overbeek Holding
Sportify Kids
Rotaryclub Purmerend Polderland
Lionsclub Purmerend
Stichting Kinderhulp

En een groot aantal anonieme en particuliere donateurs…….

Marion Heijnis
Secretaris Stichting Purmerendse Voedselbank.

