
 
 
 

Jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank Vlaardingen 
 
Het eerste jaar dat wij de status hebben als Stichting Voedselbank Vlaardingen, 
opgericht op 11 april 2016. 
 
We kunnen terugzien op een heel goed jaar. 
 
Financieel waren er geen problemen en heel veel positieve initiatieven. 
 
Zoals al eerdere jaren zamelt de Kerk van de Nazarener en het Leger des Heils 
maandelijks producten in die aan de pakketten kunnen worden toegevoegd. Ook de 
Bethelkerk startte met een maandelijkse inzamelactie. 
De Jozef Mavo organiseerde met Kerstmis weer een grote inzamelactie evenals de Prins 
Willem Alexander basisschool. 
In december konden we 500 oliebollen ophalen bij een oliebollenbakker die de 
restanten van heel veel  dagen had diepgevroren zodat wij ze met oudjaar konden 
uitdelen. 
 
Van TBV Electro (Stroomopwaarts) ontvingen we een cheque van € 500,-.   
Ook van particulieren ontvingen we diverse donaties. 
 
Bij fa. Hoogvliet werden producten ingezameld t.b.v. Rotterdam dus indirect ook voor 
Vlaardingen omdat we onze pakketten uit Rotterdam krijgen aangeleverd. 
Deze pakketten, het afgelopen jaar rond 150 per week, worden opgehaald door een 
vrachtauto van Stroomopwaarts, betaald door diverse sponsoren t.w. Gemeente 
Vlaardingen, Rotary Vlaardingen en Rabobank. 
 
De pakketten worden verdeeld over drie uitdeelpunten. Holywijk ,Centrum en Westwijk. 
 
De eigen bus, een geschenk van Fonds Schiedam-Vlaardingen haalt iedere vrijdag brood 
bij diverse bedrijven zoals Herweijer, Albert Heijn , Holtkamp en Jumbo. Er is derhalve 
nooit een tekort aan brood voor de cliënten. 
 
Voor de non-food producten, beschikbaar gesteld door AH,  is een markt georganiseerd.  
Iedereen kon er kopen, de cliënten tegen heel lage prijzen. Van de opbrengst zijn 
extraatjes gekocht bij de pakketten zoals kaas, wasmiddelen, eieren. 
 
De voedselbank draait op zo’n 60 vrijwilligers. Waarvan o.a. drie Syrische vluchtelingen 
die heel veel werk verzetten en al geweldig Nederlands spreken. 
 
Zoals al heel veel jaren gebruikelijk, is aan het eind van het jaar voor de vrijwilligers een 
gezellige avond georganiseerd.  
In 2016 was dit op de bowlingbaan. Zeker een groot succes. 


