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Ook 2021 werd beheerst door corona. 
Maar met alle veiligheidsmaatregelen is het nog steeds gelukt om wekelijks op 3 
plaatsen de voedselpakketten uit te delen:  

• Westwijk: Van Baerlestraat 199 
uitdeeltijd: vrijdag van 11.00 – 12.00 uur 
 

• Holy: Reigerlaan 47 
uitdeeltijd: vrijdag van 11.00 – 12.00 uur 
 

• Centrum: De Lucaskerk – Hoogstraat 26 
uitdeeltijd: vrijdag van 11.30 – 12.30 uur 

 
Op deze uitdeelpunten waren vrijwilligers aanwezig, die zich bezighielden met het 
uitdelen van de voedselpakketten. Zonder onze vrijwilligers zou de Voedselbank niet 
kunnen functioneren.  
Zo’n 55 vrijwilligers waren betrokken bij de Voedselbank, als chauffeur of medewerker 
bij de uitdeelpunten 
Per week werden er gemiddeld 180 pakketten uitgedeeld. 
Het voedselpakket is geen vervanging van de wekelijkse boodschappen, het is een 
aanvulling daarop. 
Kant en klare voedselpakketten ontvangen we uit Rotterdam.  
Vlaardingse winkeliers en andere organisaties (bv. scholen, kerken) vullen de 
pakketten aan.  
Streven is: zoveel mogelijk variatie in de pakketten; maar als voedselbank zijn we wel 
afhankelijk van het aanbod. 
Nieuwe cliënten voor de Voedselbank worden voornamelijk aangemeld door de 
wijkteams van Minters. Er worden in-take gesprekken gehouden om te verifiëren of de 
cliënten daadwerkelijk aan de toelatingseisen voldoen. 
Om deze gesprekken in een rustige en veilige omgeving te kunnen voeren krijgt 
Mintens in de nieuwe locatie een aparte spreekkamer. 
 
 

 
 

 Stichting Voedselbank Vlaardingen 
 
 

Onze doelstelling is: 
• Het leveren van een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) 

armoede 
• Het tegengaan van verspilling van levensmiddelen. 
• Het wekelijks uitdelen van voedselpakketten aan mensen die op of onder 

het bestaansminimum leven. 
• Het geven van advies aan de cliënten op elk relevant gebied. 



 

 
 
 
 
 
 
 
De Voedselbank wil, in navolging van andere voedselbanken, een winkelformule gaan 
toepassen; cliënten kunnen dan zelf, onder begeleiding van een vrijwilliger,  hun 
boodschappen uitkiezen. Om deze manier van werken te kunnen realiseren moeten we 
wel op zoek naar een nieuwe grotere locatie. Het bestuur heeft een bezoek gebracht 
aan Rotterdam en aan Gorinchem om inzicht te krijgen hoe deze nieuwe formule er in 
de praktijk uitziet. Een heel belangrijk bespreekpunt dit jaar was dan ook het zoeken 
naar een ander onderkomen voor de Voedselbank. 
 
Er is veel overleg met de gemeente Vlaardingen geweest om de verschillende 
mogelijkheden en opties te bespreken. 
 
Nog een extra reden om over te gaan op de winkelformule: vanaf 2023 levert 
Rotterdam geen voedselpakketten meer. 
Dit betekent dat vanaf genoemde datum de producten los worden geleverd en dat deze 
nieuwe manier van werken ook meer inspanningen vergt van onze vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het bestuur vergaderde 11 keer. 
 
3 keer was er een vergadering met de Landelijke Vereniging; waarvan 2 x digitaal en  
3 x regionale bijeenkomsten; ook digitaal 
De Voedselbank wordt verder geïnformeerd d.m.v. Nieuwsflits en Meedeler; uitgaven 
van de Landelijke Vereniging 

 
Steun voor de voedselbank 
 
De Voedselbank heeft veel steun ontvangen: 

• van kerken en diaconieën; b.v.  Kerk van de Nazarener en de Bethelkerk in de 
vorm van inzamelen van producten 

• sparen van knuffels voor de kinderen van de Voedselbank (Bethelkerk samen 
met Boon’s supermarkt) 

• fonds “Zijn” gaf een financiële bijdrage voor kinderen met Kerst 

• cadeautjes van Stichting Sintvoorieder1 

• via Armoedefonds een pas voor schoolspullen 

• donatie van Body and Mind Center  

• via Shell een oliebollen actie 

• acties van AH 
 

 Bestuur: 

• Voorzitter                      Dhr.  L. van Houwelingen  

• Secretaris                     Mevr. R. Witvoet 

• Penningmeester           Dhr. W. Sinnema 

• Coördinatie                   Mevr. A. v. Witzenburg 

• Algemeen lid                 Dhr. J. Buuron 

• Algemeen lid                 Dhr. K. van der Poel 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank Vlaardingen is in 2021 een webwinkel gestart.  
In deze webwinkel kunnen donateurs kiezen uit een twintigtal producten die zij kunnen 
doneren aan de voedselbank. De producten worden dus niet fysiek geleverd. 
 
 
 
 
PR: 
 
 Een interview via Omroep Vlaardingen 
 Artikel in Groot Vlaardingen  
 Radio interview Schiedam 
 Informatie avond College van Diakenen. 
 Website Voedselbank Vlaardingen 

 
 
De Voedselbank kreeg de status Groen van het inspectiebureau NVWA; een jaarlijkse 
controle van voedselveiligheid. 
 
De Voedselbank heeft een ANBI- status en voldoet aan de normeringen van 
Vereniging Voedselbank Nederland. 
 
Stichting Voedselbank Vlaardingen staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel 
 
 
Toekomstplannen 
 

• In 2022 start van winkelformule 

• Samenwerking zoeken met organisaties ,die zich bezig houden met armoede 
problematiek; bv. kledingbank, weggeefwinkel in de Windwijzer, speelgoedbank 

• Alert blijven op de ontwikkelingen/acties op het gebied van armoedebestrijding 


