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Voorwoord

Voor u ligt ons jaarverslag 2021. Een jaar waarin weer veel is 

gebeurd. Een jaar met veel activiteiten en onverwachte zaken. Zo 

had Covid-19 nog steeds veel impact op de samenleving terwijl wij 

in het begin van het jaar dachten dat de pandemie halverwege 

2021 wel achter de rug zou zijn.  De voedselbank is nog steeds een 

belangrijk vangnet voor mensen in een lastige fase van hun leven. 

Tijdens de diverse lockdowns viel de voedselbank onder de ‘cruciale 

beroepsgroepen’ waardoor wij ons werk konden blijven voortzetten 

en onze klanten niet hoefden teleur te stellen. 

In 2021 was het wel verrassend dat het aantal klanten niet is 

toegenomen, wat wel de verwachting was. Dit was onder andere 

het gevolg van de loonsteunmaatregelen vanuit de overheid die 

niet zijn afgebouwd en daarnaast de aangetrokken economie.  Aan 

de andere kant is er in de samenleving nog steeds veel schroom en 

schaamte om (tijdelijk) van de voedselbank gebruik te maken. Dit 

hebben wij ervaren uit de gesprekken met nieuwe klanten maar ook 

met de vertegenwoordigers van de gemeenten, kerken en andere 

instanties. 

De donaties aan onze voedselbank waren wederom gul en groot 

waardoor wij ook in 2021 onze klanten wekelijks konden voorzien 

van een verantwoord voedselpakket. 

Onze voedselbank verstrekt niet alleen voedsel aan geregistreerde 

klanten maar ook onder andere aan de daklozenopvang in 

Putten evenals De Oude Synagoge in Harderwijk waardoor we 

voedselverspilling kunnen voorkomen.  

 



Onze nieuwbouw
In 2021 hebben wij onze 
nieuwbouw kunnen realise-
ren. Ons nieuwe pand werd in 
mei 2021 opgeleverd waarna 
de inspanningen van onze 
kant konden beginnen. Door 
fondsen werving bij regionale 
‘goede doeleninstanties’, door 
een financiële bijdrage van 
de drie gemeenten en door bijdragen vanuit het bedrijfsleven, zowel materieel als 
financieel, hebben wij onze inrichting budget neutraal kunnen realiseren. Wat is er dan 
gerealiseerd? De capaciteit van onze koel- en vriesruimte is verdrievoudigd, het aantal 
vierkante meters vloeroppervlakte is verdubbeld, we hebben de opslag van produc-
ten kunnen scheiden in food en non-food. Er is een koffiehoek voor onze klanten 
geplaatst, een functionele ontvangstbalie gerealiseerd en een spreekkamer ingericht.  
Bovendien is er een winkelruimte gerealiseerd om in het eerste kwartaal van 2022 het 
winkelconcept te kunnen invoeren en is er een speelgoedafdeling ingericht.  

Op de verdiepingsvloer is ruimte beschikbaar gesteld aan Nels Kleding Service die aan 
het einde van het eerste kwartaal 2022 haar intrek zal nemen. 

Zoals eerder geschreven hebben wij de inrichting van ons nieuwe pand budgettair 
neutraal kunnen realiseren door financiële- en materiele giften van de gemeenten, 
goede doelen organisaties en het bedrijfsleven. Financieel hebben wij hiervoor in 2020 
een bedrag van € 74.143 vooruit ontvangen en in 2021 een bedrag van € 117.509  
waardoor totaal € 191.662 beschikbaar was en daadwerkelijk is uitgegeven. De groot-
ste uitgave posten waren de lift- en koelvriesinstallatie. Dit was alleen al een investe-
ring van € 115.000. Voor onze nieuwbouw hadden wij € 240.000 aan inrichtings kosten 
gebudgetteerd. Het verschil tussen het budget van circa € 48.000 en de uitgaven is 
door het bedrijfsleven “om niet” gedoneerd of tegen inkoopprijs geleverd. 

Verwachtingen 2022
Klanten                                                                                                                                                                           
Het is lastig om voor 2022 de verwachtingen aan te geven omdat wij meer dan ooit 
te maken hebben met veel onzekerheden. Door de sterk toegenomen energiekosten, 
en overige  toegenomen kosten levensonderhoud, evenals de verwachtingen dat de 
overheid de ondersteuningsmaatregelen voor kleine ondernemingen zal beëindigen, 
verwachten wij een toename van het aantal klanten.   

Financieel     
Zoals in dit verslag is aangegeven, zijn onze financiën op orde.  Jaarlijkse budgetteren 
wij zeer behoudend. Op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven, verwach-
ten wij in 2022 geen exploitatietekort.    
                                                                                                                                                            
Gebouwen
Per 1 november 2021 is ons nieuwe pand in gebruik genomen. Het  gebouw is aardgas-
vrij.  Als voedselbank willen wij hierin een stap verder gaan zetten, namelijk een geheel 
energieneutraal gebouw realiseren.  De wens is om in 2022 het pand van zonne-
panelen te voorzien. Aan de hand van de eerste berekeningen blijkt dat wij hierdoor 
jaarlijks circa 39.000 KWh kunnen besparen. 

onze doelstellinG 
Onze doelstelling is het bestrijden van armoede in de gemeente Harderwijk, Ermelo 
en Putten door het bieden van voedsel aan personen die over onvoldoende financiële 
middelen beschikken. Onze doelstelling is verder het tegengaan van verspilling van 
voedsel door het inzamelen van overschotten van levensmiddelen. 



Kerncijfers
aantal adressen
Het aantal huishoudens per 31 
december 2021 is ten opzichte van 
eind december 2020 afgenomen. 
De laatste maanden van 2021 
was er weer een toename te zien. 
Per saldo waren er aan het eind 
van 2021 26 huishoudens minder 
dan eind 2020 (- 15%). In 2021 zijn 
er 110 adressen bijgekomen en 
zijn 129 adressen uitgestroomd. De gemiddelde verstrekkingduur nam af van 16,6 
maanden in 2020 tot 15,5 maanden in 2021. In 2021 zijn wekelijks gemiddeld aan 130 
huishoudens voedselpakketten verstrekt.

Kinderen, vrouwen en mannen
Het aantal kinderen is in 2021 met 
3% gestegen van 230 naar 236. 
Het aantal mannen en vrouwen is 
in totaal gedaald met 11% van 195 
naar 173. Het totaal aantal cliënten 
is afgenomen van 425 eind 2020 
naar 409 aan het eind van 2021. 
Dat is een daling van ongeveer 
4%.  Het aantal eenoudergezinnen steeg. Maar het aantal huishoudens met alleen 
een man of vrouw daalde sterk.

verstreKte paKKetten
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 
een daling van het aantal ver-
strekte pakketten met 14% (-1.964 
pakketten). 

intaKes en herintaKes
In 2021 zijn 148 intakes en 240 
herintakes uitgevoerd door de 
screeners. In totaal is dit ten 
opzichte van 2020 een afname 
met 25%. 

aantal adressen op 31 december

   2021 2020

Harderwijk   73 75

Ermelo   35 46

Putten   20 26

Totaal aantal adressen  128 147

aantal verstrekte pakketten

   2021 2020

Harderwijk   3.476 4.724

Ermelo   2.299 2.624

Putten   1.009 1.400

Totaal aantal adressen  6.784 8.748

aantal kinderen, vrouwen en mannen

 kind vrouw man totaal

Harderwijk 136 57 41 234

Ermelo 61 27 20 108

Putten 39 16 12 67

Totaal  236 100 73 409

aantal intakes en herintakes

   2021 2020

Harderwijk   211 271

Ermelo   113 167

Putten   64 82

Totaal aantal aanvragen  388 520



Vrijwilligers en coördinatoren 
De Voedselbank kan niet zonder vrijwilligers. Eind 2021 waren er, inclusief de 
screeners en bestuursleden, 78 vrijwilligers. 

In februari 2022 hebben we 
de huldiging van het 5- en 
10-jarig vrijwilligersjubileum 
gevierd. Door de Covid-19 was 
dit jubileum voor een aantal 
uitgesteld en waren het dit 
keer in totaal 8 vrijwilligers.
Deze middag zijn gehuldigd 
voor het 5-jarig jubileum: Wil 
Laeven, Hilbert Bruinemeijer, 
Hennie Bruinemeijer-Visser, 
Henk van den Berg en Janny 
Koffeman.
Voor het 10-jarig jubileum: 
Tamme Nicolai, Henk de Mooij 
en Ingrid van Rekom.

De algemeen coördinator en overige coördinatoren dragen de zorg  voor de 
 dagelijkse gang van zaken bij de Voedselbank. Dit zijn: 
•	 Algemeen	coördinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoinette Walenberg
•	 Coördinator	logistiek	en	2e algemeen coördinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Combee
•	 Coördinator	chauffeurs	met	o.a.	aandachtsgebied		‘wagenpark’  . . . . . . . . . . Dick Poth
•	 Coördinator	voedselvoorraad	en	opslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruud Goijaerts
•	 Coördinator	samenstelling	voedselpakketten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerda van den Hazel
•	 Coördinator	uitgifte	locatie		Putten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fred Verhoef
•	 Coördinator	uitgifte	locatie		Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gijs van Norden
•	 Coördinator	schoonmaak	en	onderhoud	gebouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub Massar
•	 Coördinator	klantenbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bert van de Schootbrugge

Wie zaten er in 2021 in het bestuur?
•	 Coen	van	Woerkom,	voorzitter
•		 Hans	van	Hemel,	vertegenwoordiger	Putten
•		 Willem	Ros,	vertegenwoordiger	Ermelo
•		 Willeke	Doelwijt,	penningmeester
•		 Martien	de	Vries,	secretaris

Financiën
De financiën van onze voedselbank zijn op orde. Ook in 2021 hebben de inwoners 
van Harderwijk, Ermelo en Putten evenals bedrijven en kerken, onze voedselbank 
ruimhartig financieel en materieel ondersteund. Als gevolg van onze nieuwbouw-
activiteiten en dan vooral de inrichting hiervan, was financieel 2021 ten opzichte van 
voorgaande jaren een afwijkend jaar. Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven 
2021 blijkt dat er een exploitatieover-
schot is gerealiseerd van € 134.059. 
Hiervan is in 2021 € 117.509 gedo-
neerd en besteed voor en aan de 
nieuwbouw waardoor het feitelijke 
exploitatieoverschot € 16.550 be-
droeg. In schema:

Dit overschot hebben wij toegevoegd aan onze reserves. Voor het volledige jaarver-
slag verwijzen wij naar onze website.

 2021 2020

Baten 239.475 176.765

Lasten 105.426 71.524

Nieuwbouw 117.509

Saldo 16.550 105.241
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