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Jaarverslag 2022 

 

Het jaar 2022 hield Nederland in de greep van de nasleep van Covid, de oorlog in 
Oekraïne, inflatie en toegenomen energiekosten.  Iedereen merkt dat de kosten 
voor levensonderhoud toenemen. Steeds meer gezinnen komen (bijna) niet meer 
rond. Als je het als gezin al lastig had om de eindjes aan elkaar te knopen dan komt 
deze “crisis” extra hard binnen. Boodschappen doen is elke keer weer een grote 
uitdaging.  
 
De Voedselbank Schiedam is een klein deel van de oplossing. Iedere week 
verstrekken wij een boodschappenmand aan deze gezinnen in nood. We zien dat 
onze cliënten hier blij mee zijn.  
 
Dit jaar hebben we in totaal 407 huishoudens kunnen helpen. In geld uitgedrukt 
komt dat neer op een bedrag van € 846.560 waarmee we de gemeente helpen in de 
strijd tegen armoede. 
 
Dit kan alleen gebeuren met een goed werkend bestuur en een groep trouwe 
hardwerkende vrijwilligers en natuurlijk donateurs en gulle gevers. 
 

Vrijwilligers 
 

“Vrijwillig betekent niet vrijblijvend”.  Iedere week zet een vaste groep vrijwilligers 
en bestuursleden zich in om de voedselpakketten te kunnen uitdelen. 
Bij de voedselbank werken alleen vrijwilligers (zo’n 30 in totaal), er staan geen 
vergoedingen tegenover.  
Donderdag is onze vaste uitdeel dag, maar dat betekent niet dat we rest van de 
week stilzitten. Op woensdag kunnen we extra producten ophalen bij de 
Voedselbank in Spijkenisse, waaronder ook producten van Hello Fresh.  
Wekelijks worden er goederen opgehaald bij de diverse DIRK locaties in Schiedam, 
die voor een welkome aanvulling zorgen. Ook wordt er brood opgehaald bij een 
bakker in het westen van de stad. Bij diverse bedrijven mogen we wekelijks brood 
en vlees ophalen, wat een mooie aanvulling is op de pakketten die we kant en klaar 
van Voedselbank Rotterdam ontvangen.  
 
Daarnaast zijn er nog andere activiteiten waardoor we extra producten kunnen 
ophalen of donaties kunnen ontvangen, zoals de landelijke actie dag bij AH (thema 
is hier; “Je kunt niet leren op een lege maag”), braderie op Koningsdag, scholen - en 
kerkenacties. 
Dit alles moet gecoördineerd worden en de diverse producten moeten worden 

opgehaald en op onze locatie aan de Groenelaan weer goed opgeslagen worden. 



 

Daarnaast zijn er twee (nieuwe) vrijwilligers Hilly Starre en Lizzy van Dalen die 
wekelijks de cliëntenadministratie verzorgen, zodat we op de uitdeeldagen de 
daarvoor in aanmerking komende cliënten ook daadwerkelijk een pakket kunnen 
meegeven. Van Kitty Wigmans hebben we als vrijwilliger helaas afscheid moeten 
nemen.  
 
Het bestuur en adviserende leden vergaderen zo’n 4 keer per jaar en er worden 
regionale en landelijke overleggen van de Voedselbank bijgewoond. 
 

Als dank voor deze inzet ontving iedere vrijwilliger dit jaar een kleine verrassing.  
 
Op 11 november was het World Kindness Day en werden alle vrijwilligers van de 
Nederlandse voedselbanken verrast met een bloemetje door de gezamenlijke 
chrysantenkwekers, verenigd in de Stichting Chryson, 
 

Voedselveiligheid 
 

Ieder jaar worden we gecontroleerd door het bedrijf SENZ, dat kijkt of de manier 
waarop we werken wel aan de eisen van voedselveiligheid voldoet. Er wordt 
gecontroleerd op hygiëne, temperatuurbeheersing, werkruimte, opslag, registratie 
e.d.  Dit alles moet ervoor zorgen dat het voedsel dat meegegeven wordt aan alle 
veiligheidseisen voldoet en er niemand ziek van kan worden! 
Dit keer vond de audit plaats op het Dreesplein en we werden gewaardeerd met 
9.6 op de schaal van 10. Een mooie score met een aantal verbeterpuntjes, maar we 
hebben het Groencertificaat weer binnen.  
 

Uitdeelpunten 

 

We beschikken over twee uitdeellocaties, te weten op het Dreesplein 2 en op de 
Groenelaan 127.  
 
Op de Groenelaan zijn we vooral blij met de opslagruimte die er beschikbaar is. Het 
koffie drinken is helaas definitief gestopt, omdat we hier geen ruimte meer voor 
hebben i.v.m. de groei van het aantal cliënten.  
 
Gelukkig mogen we de grote zaal op het Dreesplein gebruiken om uit te delen, met 
een hoeveelheid van 150 pakketten is dat geen luxe! 
 

Schenkingen en mooie initiatieven. 
 

Ook dit jaar werden we weer verrast door spontane acties van particulieren en 
bedrijven. Zowel inzamelacties voor houdbare producten als financiële bijdragen. 
Twee tieners hadden geld opgehaald door lege flessen in te zamelen. Daarvan 
hadden zij weer honden- en kattenvoer gekocht, dat wij aan de cliënten konden 
meegeven. Iemand mailde ons met de vraag waar hij zijn jubileum bonus kon 



 

storten die hij had ontvangen van zijn werkgever. Particulieren die hun 
energietoeslag aan ons doneren. Dit zijn maar enkele hartverwarmende 
voorbeelden waar we heel blij van worden.  

 
Bijdragen  
 

Dank ook aan de Gemeente Schiedam, die het, door subsidie te verlenen, mogelijk 
maakt om onze huisvesting te bekostigen. 
 

Samenwerking 
 

Dankzij het werk van Stichting Stadstuinieren voor de Voedselbank is er een groot 
gedeelte van het jaar verse groenten en fruit geleverd aan de voedselbank. Niet 
alleen aardappelen, aardbeien, wortel en uien, maar ook augurken, pepers, 
frambozen. Meer dan vijftig soorten (vergeten) groenten en fruit waren een zeer 
welkome bijdrage voor in de pakketten, waaraan vele vrijwilligers hun steentje 
hebben bijgedragen.  
 

Speciaal voor de kinderen 

Kinderen hebben bij ons speciale aandacht.  

Shell heeft voor alle kinderen van de cliënten van de Voedselbank Schiedam 
bonnen van Intertoys gekocht die we aan het eind van het jaar konden uitdelen. 
Bovendien kregen beide locaties 500 euro te besteden aan wasmiddelen. 

Er waren dit jaar weer Knutsel- en Vakantietassen van de Bibliotheek en de 
Diaconie PKN Grote Kerk. 

Drie keer mochten we 100x kleding aanvragen via de Kids Foundation 

Voor 7 gezinnen was er een weekje weg georganiseerd naar Vierhouten (15-22 
juli) door de stichting Weekje weg. 

Daarnaast was er nog een uitje voor gezinnen op 10 augustus naar Duinrell, 
waarvan de kosten zijn vergoed door het Fonds Schiedam/Vlaardingen voor een 
bedrag van 2500 euro, aangevuld met een bedrag van stichting Gereformeerd 
Jeugdhuis. 

‘Sint voor ieder1’ zorgde weer voor 176 cadeaus. 

Ballet- en Dansstudio Schiedam/Vlaardingen heeft een statiegeldactie gehouden en 
zo Sint snoepgoed voor ons gekocht. 

Voor de feestdagen werden er bonnen uitgedeeld voor volwassenen en kinderen, 
zodat zij zelf iets extra’s kunnen kopen. Deze bonnen worden gefinancierd door 
diverse organisaties, waaronder het Fonds Schiedam/Vlaardingen. 



 

 

Cijfers 
 

Om een indruk te geven over het aantal uit te delen pakketten, de volgende cijfers: 
Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 werden er aan in totaal 407 
huishoudens (dat zijn bij elkaar 1046 personen) pakketten uitgedeeld. 
Op 31 december 2022 waren er 227 huishoudens (579 personen waarvan 238 
kinderen t/m 17 jaar) geregistreerd.  
Het aantal artikelen dat per krat werd meegegeven bedroeg gemiddeld 30 stuks, 
waarvan er ongeveer 15-25 passen in de Schijf van 5. 
 

Toekomst Voedselbank Schiedam 
 
We hopen nog een lange tijd gezinnen te kunnen ondersteunen, maar de toekomst 
van de Stichting Voedselbank Schiedam staat of valt met een bedrijfsruimte dat 
geschikt is voor opslag en het verwerken van de wekelijkse voedselpakketten. 
 
Op dit moment krijgt de Voedselbank Schiedam wekelijks voedselpakketten kant 
en klaar geleverd door de Voedselbank Rotterdam. Eind dit jaar houdt deze service 
op en moeten onze vrijwilligers zelf pakketten samenstellen of over gaan naar een 
ander uitgifte systeem, bijvoorbeeld in de vorm een winkel. 
De uitdeellocaties op de Groenelaan en op het Dreesplein bieden nu nog voldoende 
ruimte voor opslag en verwerking, maar in de nabije toekomst zijn deze locaties 
niet meer toereikend. Het eigen pand op de Groenelaan is te klein om voorraden op 
te slaan en pakketten samen te stellen, de uitdeellocatie op het Dreesplein is een 
zaal die wij voor een middag in de week huren. 
Wij kunnen straks in 2024 de broodnodige wekelijkse producten alleen nog maar 
bieden als wij een goed bruikbaar pand weten te bemachtigen. 
Wij denken aan een pand met een oppervlakte van 150 tot 200 m2. Het moet een 
goed bereikbare locatie zijn voor een bestelbus i.v.m. in-en uitladen en geschikt 
zijn (of gemaakt kunnen worden) voor opslag en samenstelling van de pakketten. 
Het bestuur van de stichting heeft binnen het brede netwerk al behoorlijk 
gelobbyd en ook de gemeente Schiedam gevraagd om mee te denken, helaas heeft 
dit nog geen resultaat gehad. De tijd begint nu toch wel wat te dringen. We hopen 
binnenkort concrete stappen te kunnen zetten. 
Deze stap naar een meer zelfstandige Voedselbank is niet alleen een uitdaging op 
financieel gebied maar ook voor het bestuur neemt de werkdruk toe. Er is behoefte 
aan meer coördinatoren die er straks iedere week voor kunnen zorgen dat we een 

continue stroom hebben van producten en giften. Daarnaast zijn er extra handen 
nodig voor het opslaan van de producten en inpakken van de pakketten. 
Alle hulp en tips om de nodige stappen te kunnen zetten zijn welkom! 
 

 

  



 

Bestuur 

Het bestuur: 
Voorzitter: Marja Docter 

Secretaris: Simone Broxks 

Penningmeester: Jaap Guijt 
 

Adviserende leden: 
Freek Koelman 

Christine Pauw 

Lauke Bastiaans 

 
Cliëntenadministratie: Hilly Starre en Lizzy van Dalen 
Website: Klaas Bakker 

Vertrouwenspersoon: Elly Kruithof 
 

Samenwerkende organisaties 
 

Voedselbank Rotterdam 

Stichting Stadstuinieren voor de Voedselbank Schiedam 

Gemeente Schiedam 

Dock 

WOT’s 

Stichting Vluchtelingenwerk Maas Delta 

Stichting Netnietgenoeg 

Kledingbank Nieuwland en Gorzen 

Lions Schiedam 

The Foundation for Kids 
Stichting Jarige Job 

 

Tot Slot 

We hopen u met dit verslag de nodige informatie te hebben gegeven. We kunnen 
helaas niet iedereen in dit verslag noemen die ons dit jaar weer hebben 
ondersteund, maar we zijn oprecht blij met alle grote en kleine donaties. Zonder 
deze giften kunnen wij niet bestaan. Dank u wel. 
 
Mocht u vragen of aanvullingen hebben dan horen we dit graag via: 
info@voedselbankschiedam.nl  
 

Mocht u ons financieel willen ondersteunen, dan is uw gift van harte welkom 
op: NL16 INGB 0006 5082 38 t.n.v. Stichting Voedselbank Schiedam 

 
Ook extra handen zijn altijd welkom! 

mailto:info@voedselbankschiedam.nl

