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Cliënten 

Aan het begin van het verslagjaar werden 127 huishoudens voorzien van een voedselpakket, met 

daarin 313 personen, waaronder 118 kinderen. Een aanzienlijke groei ten opzichte van het begin van 
het vorige verslagjaar (waarin de cijfers resp. 82, 216 en 78 waren), vooral tgv Corona. Aan het eind 

van het verslagjaar telden we 133 huishoudens, 324 personen en 127 kinderen. Er is een stijging 

waarneembaar van éénoudergezinnen. Het aantal alleenstaanden is nagenoeg gelijk gebleven.  
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient de aanvrager via een hulpverlenende 

instantie een aanvraagformulier aan te leveren. Voor de toewijzing van pakketten volgt de Stichting 

(hierna: de voedselbank) de landelijke richtlijnen van Voedselbanken Nederland en, indien deze 

daarvan afwijken, die van Voedselbank Haaglanden. Een van de uitgangspunten daarbij is dat de cliënt 
middels de hulpverlenende instantie een traject is aangegaan om uit de problemen te komen. 
Opgemerkt dient te worden dat het verloop onder de cliënten aanzienlijk is; velen kunnen na verloop 

van een tot anderhalf jaar weer zonder de hulp van de voedselbank voorzien in hun levensonderhoud. 
 

Levensmiddelen. 

Iedere week kon de voedselbank een volwaardig pakket aan verse en houdbare levensmiddelen 

leveren. Het aanbod van het regionaal distributiecentrum was echter niet voldoende. De 
grootwinkelbedrijven leverden versproducten die ingevroren kunnen worden, zoals bijvoorbeeld brood 

en vlees. Ook van particulieren ontving de voedselbank regelmatig voedsel. Bij de inzamelacties bij 

supermarkten lag de nadruk op houdbare producten in pot of blik, met name groente en fruit. De 
opbrengst van de acties zorgde voor een substantiële aanvulling van de pakketten gedurende het 

gehele jaar. De leveranciers van voedsel kregen geen vergoeding. Al het voedsel werd geschonken. 

Overtollig voedsel leverde de voedselbank terug aan het regionaal distributiecentrum ten behoeve van 
verspreiding in de regio. De voedselbank is alle donateurs zeer erkentelijk en dankbaar voor hun 

leveranties. 

 

In dit verslagjaar is voor het eerst overgegaan op inkoop van voedsel door de voedselbank als de 
voorraden - met name groente en fruit - niet meer toereikend waren om de cliënten van volwaardige 

voedselpakketten te voorzien. Hiervoor is de voorziening aangesproken die kon worden aangelegd uit 

giften van particulieren en enkele bedrijven binnen de gemeente die (substantiële) donaties hebben 
gedaan met als oormerk voedselinkoop.  

 

Voor het eerst is dit jaar in het kader van een landelijke actie door het Armoedefonds 
menstruatiemateriaal verstrekt aan de voedselbank; deze materialen konden dankzij een aantal 

verstrekking van het Armoedefonds in de laatste maand van het jaar – en hopelijk ook in de toekomst 

– worden uitgedeeld aan de vrouwelijke cliënten. 

Tevens zijn via het Armoedefonds mondkapjes en zelftesten geleverd, die aan de cliënten verstrekt 
konden worden.  

Ook de Protestantse Gemeente Leidschendam heeft ons gesteund met een doos mondkapjes voor elk 

huishouden. De voedselbank is van beide zaken in ruime mate voorzien. 
 

Werkwijze. 

Nagenoeg alle voedingsmiddelen werden opgehaald bij het Regionaal Distributiecentrum (RDC) 

Haaglanden en bij eventuele donateurs. In geval van nood kon de voedselbank hiervoor - naast de 
eigen bus - ook gebruik maken van een bus die gratis ter beschikking wordt gesteld door makelaardij 

Agterdenbosch, makelaardij De Bruyn en Tak en Meijs en Alink. 

Elke dinsdag maakten vrijwilligers de voedselpakketten gereed voor alle cliënten.  



Op woensdag konden de cliënten hun pakketten ophalen op drie uitdeelpunten, te weten de locatie van 

de voedselbank zelf aan de Van Alphenstraat, de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk in Leidschendam. 
Een klein aantal cliënten kreeg het pakket nog thuisbezorgd, omdat zij niet in staat waren om naar een 

uitdeelpunt te komen. Met de bovenstaande werkwijze conformeert de voedselbank zich aan de 

werkwijze van veruit de meeste voedselbanken in Nederland. Het plan is om in het volgende jaar de 
mogelijkheid te onderzoeken tot een vierde uitdeelpunt in Leidschendam. 

 

Voedselveiligheid.  
Al vele jaren werkt de voedselbank volgens de criteria voor voedselveiligheid zoals deze zijn 
vastgesteld door Voedselbanken Nederland in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit. Ieder jaar wordt de certificering vernieuwd. 

 
Bijzondere acties. 

Er zijn diverse inzamelacties gehouden. Winkels waar de voedselbank welkom was waren AH en 

Jumbo op het Julianaplein in Voorburg en AH in The Mall of The Netherlands. 
Leden van Rotaryclubs Voorburg, Voorburg Vliet en Duivenvoorde, Inner Wheel Voorburg, 

Lionsclubs Veur, Voorburg en Prinses Marianne, Kerkelijke instellingen en andere vrijwilligers 

leverden een waardevolle bijdrage aan het behaalde succes. De voedselbank is hen dan ook veel dank 

verschuldigd en uiteraard ook de klanten, die bereid waren iets te geven. 
Ook veel particulieren en bedrijven leverden bijdragen. Dankzij de landelijke Lions / DE -

koffiepunten-actie kon dit jaar weer elke 14 dagen een pak koffie meegegeven worden in de pakketten. 

 
Sint en Kerst 

Via Stichting Leergeld en Sintvoorieder1 zijn de kinderen van de cliënten van de voedselbank met 

Sinterklaas voorzien van een passend cadeau. Dankzij de inzet van het personeel van HMC locatie 

Antoniushove hebben de kinderen met Kerst ook een mooi cadeau gekregen. Door aparte initiatieven 
van Stichting Leergeld werden er voor de Kerst aan de kinderen ook cadeau- en kledingcheques 

uitgereikt. Mede dankzij een gift van Lionsclub Voorburg heeft de voedselbank een kerstbrood aan de 

cliënten kunnen verstrekken.  
 

Voorlichting  

Het streven is om, net als in voorgaande jaren, voorlichting te geven op scholen om de leerlingen 
bewust te maken van het fenomeen armoede in onze eigen gemeente en om inzamelacties op de 

diverse scholen te entameren. Voorlichting geven is door corona in het onderhavige verslagjaar niet 

mogelijk geweest, maar diverse scholen hebben zich met inzamelingen ingezet voor de Voedselbank, 

waarvoor wij deze scholen zeer erkentelijk zijn. 
 

Financiën. 

Een groot deel van de inkomsten van de Stichting kwam in 2021 voort uit acties gedurende het hele 
jaar van kerken, serviceclubs, particulieren, scholen en bedrijven. De advertenties van vele lokale 

ondernemers op de bus brachten ruim zevenduizend euro en waren een onmisbare bron van inkomsten 

om het werk van de voedselbank te kunnen blijven doen.  
Dit jaar was opvallend een aantal grotere donaties van middenstanders en particulieren, die de 

voedselbank in deze tijden van corona wilden steunen. 

 

Inspanning van de kerken.  
De kerken in Leidschendam en Voorburg leverden in 2021 een belangrijke bijdrage in zowel geld als 

middelen. Zo stelt de Protestante Gemeente Leidschendam sinds dit jaar een ruimte beschikbaar in de 

Dorpskerk en in de Kruisheuvelkerk voor 2 uitdeelpunten en zijn vrijwilligers vanuit de beide kerken 
actief op deze uitdeelpunten. 

De Protestantse kerken in onze gemeente hebben zich ingezet om rugzakken vol vakantiepret te maken 

voor kinderen in Leidschendam-Voorburg, waarvan er ca. 60 verspreid zijn via de Voedselbank. 

De gebruikelijke inzamelingsactie in veel kerken heeft dit najaar weer doorgang kunnen vinden en dit 
heeft geresulteerd in een mooie opbrengst. Ook werd tijdens het Julianabaanfestival eind augustus 



deelgenomen aan een geslaagde actie bij AH Julianaplein. Een speciaal woord van dank voor alle 

inspanningen van de kerken is zeker op zijn plaats. 
 

Corona 

De voedselbank heeft in het verslagjaar veel donaties ontvangen van particulieren en bedrijven, zowel 
in de vorm van voedsel (bedrijfsrestaurants van bedrijven waarvan de werknemers thuis werkten) als 

geld. Dit heeft voor de voedselbank een wezenlijk verschil gemaakt in de kwaliteit van de 

voedselpakketten voor haar groeiende cliëntenbestand; de voedselbank is haar donateurs daar zeer 

dankbaar voor. 
 

Publiciteit. 

De Stichting heeft de ANBI-status en maakt de jaarstukken openbaar. De jaarverslagen staan sinds 
2012 op de website. Zodra er goedkeuring van de jaarrekening heeft plaatsgevonden (door de 

kascommissie en het bestuur), worden de stukken over 2021 toegevoegd. 

In samenwerking met de lokale media besteedt de voedselbank aandacht aan grotere of bijzondere 
donaties. Door de publiciteit via het regiokatern van het AD, Het Krantje, Website, LinkedIn en 

Facebook blijft het publiek goed op de hoogte van verschillende acties. 

 

Gebouw en installaties. 

Naast het nodige reguliere onderhoud waren er geen bijzondere problemen m.b.t. het gebouw en de 

installaties. 

 
Regionale en Landelijk ontwikkelingen. 

De regionale en landelijke activiteiten vroegen steeds meer aandacht. Aansluiting bij landelijke 

inzamelacties in supermarkten vergde extra inspanning van de vrijwilligers van de voedselbank en 

helpende handen van anderen.  
 

Bestuur en Vrijwilligers. 

Onder leiding van Jim Sabiran zijn dit jaar de uitvoerende activiteiten voortvarend aangepakt. Dankzij 
de grote inzet van zo’n 25 gemotiveerde vrijwilligers liep de voedselbank op rolletjes. Daarnaast zijn 

er nog zo’n 12 vrijwilligers van de respectievelijke kerken actief geweest op de uitdeelpunten aldaar.  

 
Het bestuur bestond aan het eind van het jaar uit 5 personen. 

Huidige bestuurssamenstelling 
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