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1.  Geschiedenis. 

 

Tot de oprichting van de Stichting Voedselbank Wassenaar werden de voedselpakketten 

verzorgd door de Stichting “De Korenmaat” uit Den Haag. Deze stichting zorgde ook voor het 

vervoer van de pakketten naar Wassenaar. Toen de Stichting De Korenmaat besloot om 

andere prioriteiten te stellen en met het verstrekken van voedselpakketten te stoppen, werden 

op particulier initiatief stappen ondernomen om een eigen Stichting Voedselbank Wassenaar 

op te richten. De stichtingsakte werd op 9 februari 2011 ten overstaan van notaris Tacken van 

het notariskantoor Van Wijk, Gorsira en Tacken getekend en de Stichting Voedselbank 

Wassenaar werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52033988 en 

kreeg het RISN nummer 850271538. 

 

Stichting Voedselbank Wassenaar heeft een ANBI status. 

 

Het IBAN nummer is NL 42 RABO 0106 5033 59. 

 

 

      2.  Missie en Doelstelling. 

 

Onze missie is het verstrekken van gratis voedsel aan de mensen in Wassenaar, die het 

financieel heel moeilijk hebben. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers. 

 



Onze stichting is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en heeft als 

doelstelling: 

-Het helpen van mensen, die onder een bepaald bestaansminimum leven door het beschikbaar 

stellen van voedsel, dat de voedselbank van derden ontvangt. 

-Het tegengaan van verspilling van goed voedsel c.q. het voorkomen van vernietiging d.m.v. 

het dumpen van overtollige voorraden. 

 

De voedselbank staat open voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit. 

 

 3.  Bestuur. 

 

Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit: 

 

Mevrouw Meta Karelse, voorzitter 

De heer Max Jetten, secretaris 

De heer Herman de Bruijn, penningmeester 

De heer Dennis de Graaf, algemeen bestuurslid 

 

In 2018 werd door het bestuur en de coördinator logistiek, de heer Fred Hoogenboom, 5 maal 

regulier vergaderd. Daarnaast werden meerdere malen ad hoc gesprekken gevoerd.  

 

Dennis de Graaf is per 1 april 2018 als algemeen bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Per 1 

juni 2018 heeft mevrouw Gina van Kesteren haar taak als voorzitter beëindigd. Mevrouw 

Meta Karelse heeft per die datum het voorzitterschap op zich genomen.  

 

Het bestuur onderhoudt contacten met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en met 

de voedselbanken Regio Haaglanden. Daartoe worden de vergaderingen bijgewoond. Ook is 

er geregeld e-mailverkeer, waaronder de nieuwsbrieven. 

 

De voorzitter heeft ook in 2018 diverse presentaties gegeven bij scholen, instellingen of 

organisaties. Enige presentaties waren gekoppeld aan een actie of donatie ten behoeve van de 

voedselbank. 

 

Mevrouw Gina van Kesteren is in 2018 door het bestuur voorgedragen voor de nominatie 

Vrijwilliger van het jaar 2018. Dit voor jarenlange inzet als vrijwilliger in Wassenaar, 

waaronder voor de Voedselbank Wassenaar. 

 

 

4. Werkwijze 

 

Wekelijks wordt de basisinhoud van de voedselpakketten bij het distributiecentrum van de 

voedselbank regio Haaglanden opgehaald. 

 

Het gaat om levensmiddelen, die via gangbare kanalen niet meer kunnen worden verkocht, 

maar waarvan de uiterste verkoopdatum niet is overschreden. 

 

Het vervoer naar Wassenaar wordt afwisselend verzorgd door twee chauffeurs van de 

voedselbank. Hierbij wordt tegen kostprijsvergoeding gebruik gemaakt van een busje van de 

Vrijwilligerscentrale Wassenaar. De basisinhoud van de voedselpakketten wordt aangevuld 



met artikelen, die zijn ontvangen van locale supermarkten, bakker Kaptein en via 

inzamelingen door bijvoorbeeld kerken, scholen, organisaties en particulieren.  

Ook volkstuinders dragen een steentje bij in de vorm van verse groenten. 

 

Schenkingen in de vorm van geld van particulieren en instellingen maken het mogelijk, dat 

cliënten van tijd tot tijd tegoedbonnen ontvangen, die zij naar eigen keuze aan uitsluitend 

verse producten kunnen besteden. In 2018 werd er voor € 2.770,- aan “versbonnen” verstrekt. 

 

De uitdeling van de pakketten gebeurt normaliter op donderdagmiddag tussen 12.30 uur en 

13.00 uur vanuit gebouw Sion aan de Parklaan. Deze ruimte wordt door het parochiebestuur 

van de St. Jozefkerk gratis beschikbaar gesteld. De pakketten worden onder leiding van een 

bestuurslid en de coördinator samengesteld door vier vrijwilligers. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met gezinssamenstelling, religie en andere levensovertuiging van 

de cliënt. Een voedselpakket bevat gemiddeld zo’n 25 producten. 

 

Om voor een pakket in aanmerking te kunnen komen is het noodzakelijk, dat het inkomen van 

de aanvrager / aanvraagster wordt getoetst. Hierbij worden de landelijke criteria van de 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken gehanteerd. 

Na aftrek van vaste lasten mocht het maandelijkse besteedbaar inkomen in 2018 niet hoger 

zijn dan: 

 

Voor een alleenstaande  € 215,- 

Extra per volwassene  €   85,- 

Extra per kind (tot 18 jaar) €   85,- 

 

Deze toetsing wordt ieder half jaar uitgevoerd door Kwadraad Maatschappelijk Werk.  

  

De ondersteuning door de voedselbank duurt maximaal 3 jaar. 

 

5. Vrijwilligers. 

 

Zij komen trouw iedere week naar het Siongebouw om de pakketten klaar te maken om 

opgehaald te worden door de cliënten. Daarnaast rijden chauffeurs, eveneens vrijwilligers, 

naar Den Haag om producten bij het distributiecentrum op te halen. Daarnaast is er ook nog 

een vrijwillige webmaster. 

Als blijk van waardering biedt het bestuur de vrijwilligers eens per jaar een etentje aan. 

Bovendien komen de vrijwilligers in aanmerking voor de vrijwilligerspas, uitgegeven door de 

Vrijwilligerscentrale Wassenaar. Met deze pas kunnen zij korting krijgen bij tal van 

Wassenaarse bedrijven en instellingen. 

 

6. Cliëntenbestand. 

 

Eind 2017 werden er per week 23 voedselpakketten uitgedeeld. Per 31 december 2018 

bedroeg dit aantal 32. Met deze 32 pakketten werden aan 72 personen, waarvan 27 kinderen 

tot en met 17 jaar, producten verstrekt.  

Tegelijkertijd waren enkele aanvragen voor voedselpakketten in behandeling. 

 

 

 

 



7. Financiën 

 

Financieel staat de Voedselbank er goed voor. Het jaar 2018 kon worden afgesloten met een 

voordelig saldo van € 81,49. Mede dankzij landelijke en lokale acties geniet de Voedselbank 

veel bekendheid en een groot draagvlak.  

Het feit, dat voor de locatie Sion door de St. Jozefparochie geen huur wordt gevraagd, maakt 

het mogelijk, de financiën op orde te houden. De voedselbank betaalt aan deze parochie een 

bijdrage in de energiekosten. 

Aan het distributiecentrum van regio Haaglanden in Den Haag werd een bijdrage voldaan die 

is vastgesteld naar rato van het aantal cliënten per 31 december van het voorgaande jaar.  

Er worden regelmatig, al dan niet anoniem, bedragen gestort op de bankrekening en 

enveloppen met inhoud afgegeven bij de voedselbank. 

Al met al werd ruim € 5.400,- op de bankrekening door particulieren en instellingen 

overgeschreven. Van de Vereniging van Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van € 

1.000,- ontvangen. 

 

8. Acties en voedseldonaties 

 

Sinds enkele jaren worden iedere week door Jumbo Mark Blaauw allerlei vers- en houdbare 

producten geschonken. Ook Albert Heijn in Wassenaar levert regelmatig houdbare producten.   

Naast het distributiecentrum van voedselbank Regio Haaglanden zijn deze supermarkten onze 

grootste en meest regelmatige leveranciers. Verder wordt dankbaar gebruik gemaakt van de 

wekelijkse brooddonatie van bakker Niek Kaptein Volkstuinders zorgen regelmatig voor 

aanvoer van verse groente en fruit.  

De protestante kerken in Wassenaar hebben het afgelopen jaar meerdere malen geld en 

voedselproducten ingezameld.  

In 2018 hebben leerlingen van de Herenwegschool en de St. Jan Baptistschool zich wederom 

ingezet voor een inzamelactie. Verhuisdozen vol werden bijeengebracht. 

De actie van de dames van  Lionsclub De Pauw bij supermarkten leverde ruim 100 

verhuisdozen producten op.  

Via de Stichting Maaltijd voor een kind brengt de Orange Box iedere maand twee dozen 

sinaasappels. 

De stichting Sinterklaasvoorieder1 had in 2018 voor ieder kind een cadeautje.  

Twee zwarte pieten hebben kinderen van de voedselbank bezocht en cadeautjes gebracht. 

Van Jumbo en Albert Heijn werd na Sinterklaas een grote hoeveelheid snoepgoed ontvangen. 

De Lionsclub Wassenaar bood de voedselbankcliënten een kerstdiner aan in het restaurant van 

Golfclub Rozenstein. 

Naast Unilever en de Gemeente Wassenaar stelden ook een aantal particulieren kerstpakketten 

beschikbaar. 

Op zaterdag 31 december 2018 bakten vier Wassenaarse ondernemers duizenden oliebollen 

voor het goede doel. Voor onze voedselbankcliënten bakten zij er 400. 

De inzamelactie van Douwe Egbertspunten leverde 403.000 punten op, goed voor ruim 800 

pakken koffie. 

 

9. Voorraadruimte 

 

De voedselbank beschikt slechts over een zeer kleine voorraadruimte in de pastorie van de St. 

Jozefparochie. In 2018 werd deze ruimte door een overstroming getroffen door een lekkage. 

Gelukkig kon de voorraad tijdelijk in een ruimte in de kerk worden opgeslagen. Geluk bij een 

ongeluk was dat in de lege voorraadruimte stellingen konden worden gemaakt. Op de door de 



Vrijwilligerscentrale op 17 april georganiseerde Beursvloer werd een deal gesloten tussen de 

Voedselbank Wassenaar en een tweetal plaatselijke bedrijven. De Voedselbank vroeg een 

timmerman en hout voor in het magazijn in de Jozefkerk te maken stellingen, om zo het 

sorteerwerk voor de vrijwilligers lichter te kunnen maken. 

Dankzij de bemiddeling van Martijn l’Ami kon er contact worden gelegd met Ron Ruijgrok 

Timmerwerken die aanbood de stellingen te maken met hout dat door de gastheer van de 

Beursvloer, Jaco  van den Dool van JK van den Dool BV, gratis ter beschikking werd gesteld. 

Op 27 september werden de stellingen door Ron Ruijgrok geplaatst, die voor deze klus werd 

bijgestaan door zijn collega Sebastiaan van Veen van Van Veen  Bouw. 

 

 

10. Voedselveiligheid 

 

In 2014 is door de Stichting Voedselbanken Nederland het Project Waarborging 

Voedselveiligheid geïntroduceerd. In oktober van dat jaar werd een 0-meting op 

voedselveiligheid van onze voedselbank uitgevoerd waarbij een score van 92 % werd behaald. 

Daarmee ontving de voedselbank de status “Groen”. Door training en verbeterpunten is 

inmiddels de 100% score bereikt. Op 5 maart 2015 werd het eerste inspectiecertificaat 

uitgereikt. Ook in 2016, 2017 en 2018 werd dit certificaat uitgereikt. 

Door middel van nieuwsbrieven wordt gewezen op wetgeving en worden adviezen gegeven 

op het gebied van voedselveiligheid. 

 

11. Tot slot 

 

Voor 2019 zijn weer nieuwe acties gepland.  

Het bestuur dankt allen, die op wat voor wijze dan ook bijdragen aan het goed functioneren 

van de voedselbank Wassenaar. Zonder hun enthousiasme is dit niet mogelijk. 

Ook allen, die financieel of in de vorm van voedselproducten bijdroegen, verdienen onze 

dank.  

 

 


