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Stichting Non-Foodbank Maassluis 
Jaarverslag 2021 

 
 
 
Onder de paraplu van de Stichting Non-foodbank Maassluis vallen: 
De speelgoedbank 
De kledingbank  
De huisraadbank 
De babyspullenbank 
Het fietsenproject 
 
Doel en missie 
De Stichting Non-Foodbank heeft ten doel het inzamelen van kosteloos ter beschikking 
gestelde goederen, om deze eveneens kosteloosof tegen een zeer gering bedrag ter 
beschikking te stellen aan personen die aan landelijk vastgestelde criteria voldoen, of aan 
organisaties die deze personen ondersteunen. Een bijkomend doel is het tegengaan van 
verspilling van speelgoed, kleding, huisraad, babyspullen en fietsen. 
 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

• Het promoten van de doelstelling van de stichting, zowel mondeling als via artikelen 
in de Maassluise Courant de Schakel, de WOS, Maassluis.nu, via presentaties bij 
diverse organisaties, Facebook en via de website www.voedselbankmaassluis.nl . 

• Het samenwerken met de stichting Voedselbank Maassluis en de andere “banken” 
• Het samenwerken met kerken binnen de gemeente Maassluis. 
• Het samenwerken met diverse gemeentelijke organisaties actief in het sociaal- 

maatschappelijk domein. 
• Het samenwerken met sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de gemeente 

Maassluis. 
• Het werven van vrijwilligers. 
• Het werven van fondsen. 
• Het inzamelen van gratis ter beschikking gestelde goederen via diverse kanalen. 
• Stichting Non-Foodbank Maassluis heeft zich naast bovengenoemde doelstellingen 

ook tot haar taak gesteld deelnemers zo veel mogelijk te adviseren en te verwijzen, 
zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de (voorliggende) voorzieningen die er 
zijn. 
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Gegevens 
De speelgoedbank, kledingbank, huisraadbank en babyspullenbank en het fietsenproject 
hanteren andere criteria dan welke gelden voor de Voedselbank. Deze criteria zijn hoger, 
waardoor er een groter bereik ontstaat. Er wordt uitgegaan van een basisbedrag dat 130% 
van de toelatingsnorm van de Voedselbank is. Hier is bewust voor gekozen, omdat uit de 
diverse rapporten blijkt dat een grotere groep dan bekend bij de Voedselbank te maken heeft 
met armoede. Vooral de groep met inkomen van 120%  tot 130% boven bijstand heeft met 
betalingsproblemen te maken en dan in het bijzonder gezinnen met oudere kinderen. 
In de praktijk betekent dit dat er een groter aantal gebruikers van de speelgoed–, huisraad-
babyspullen- en kledingbank is. 
Bij de speelgoedbank staan op 31 december 2019 351 kinderen/ jongeren tot en met 17 jaar 
ingeschreven, waaronder 226 kinderen tot en met 12 jaar. 
 
Van de kledingbank maken 290 gezinnen gebruik, waaronder 80% gezinnen met oudere 
kinderen. 
De onderdelen zoals hieronder beschreven zijn in lijn met het advies van de 
Kinderombudsman om een pakket samen te stellen om sociale uitsluiting tegen te gaan. 
Dit sluit aan bij de lokale wens om kinderen en inwoners die opgroeien in armoede te 
ondersteunen en te activeren. 
 

 
 
 
 
Ketenpartners 
Om tot uitvoering te komen werd/wordt samengewerkt met de onderstaande partners: 

• Vluchtelingenwerk Maasdelta afdeling Maassluis 
• Vrijwilligers schuldhulporganisaties (Humanitas thuisadministratie en Stichting 

BOOM) 
• Diaconaal Platform van kerken in Maassluis  
• Diverse winkeliers uit Maassluis: Primera, Kleine Reus,  Funny Kids store, Nelson, 

HEMA Maassluis 
• VraagRaak 
• Gemeente Maassluis 
• Stichting Present 

 
Actief zijn de cliënten benaderd om de kinderen aan te melden bij de volgende fondsen: 
Jeugdsportencultuurfonds, Kinderhulp en Stichting Leergeld. 
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Creaclub 
Helaas, was het niet mogelijk om het jaarrond de knutselzolder open te hebben door covid-
19. Wel is het mogelijk gebleken om een speelhoekje voor de jongere kinderen toegankelijk 
te houden. 

Voor de kinderen zijn er in 2020 diverse extra activiteiten ontplooid: 
• In de lockdownperiode zijn er puzzels, spelletjesdozen en doeboekjes uitgereikt.  
• In juli, tijdens de zomervakantie het uitreiken van de vakantierugtas met daarin nieuw 

buitenspeelgoed 
• In de herfstvakantie uitreiken van spelmateriaal voor binnen 
• voor de zomervakantie het uitreiken van schoolartikelen, vanuit een deel van de 

subsidie en verzameld in 2020 en uitgereikt in 2021. Dit tijdstip voor de vakantie is 
bewust gekozen zodat er optimaal gebruikt gemaakt kan worden van de schoolpas 
van Stichting Leergeld. Daar kunnen dan de duurdere artikelen van aangeschaft 
worden. 

 
In 2020 zijn er verder een aantal activiteiten bestemd voor de kinderen die bekend zijn bij de 
Voedselbank, speelgoedbank, vluchtelingenwerk in samenwerking met YMCA georganiseerd 
tijdens de vakanties. Er werd geen bijdrage gevraagd. Zie hieronder project Plu. 

Project Plu 
Kids op woensdag: spelmiddag 
Wekelijks werden de spelmiddagen bezocht door gemiddeld tien tot twaalf kinderen.  
De middagen zijn in de loop van het project aangepast naar middagen die flexibeler zijn en 
meer welkom voor meerdere kinderen. De doelstelling van de middagen is in tact gebleven 
alleen is de doorlopende lijn die zich richtte op een vaste groep kinderen meer los gelaten. 
De spelmiddagen beginnen altijd met een sociaal emotioneel thema zoals zelfbeeld, sociale 
vaardigheden, executieve functies, samen spel etc. Hier worden diverse werkvormen voor 
gebruikt. Deze thema’s hebben zich meer ontwikkeld tot korte workshops waarbij de 
kinderen iedere week mee doen ongeacht het aantal kinderen en ongeacht of het kind er de 
vorige week was.  Na de inhoudelijke workshop gaan de kinderen naar een andere ruimte 
voor creatieve verwerking. Hier worden de kinderen uitgedaagd om met materialen aan de 
slag te gaan, stapsgewijs te denken en uit te voeren. Tijdens deze tijd is er ook gelegenheid 
de kinderen individuele aandacht te geven, te bevestigen en te helpen. 
Zodra enigszins verantwoord zijn we na de eerste lockdown weer gestart met deze activiteit. 

.  
  
Sinterklaasfeest  
Helaas was het niet mogelijk om in 2020 een Sinterklaasfeest te organiseren door Covid-19. 
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. 
Voor de kinderen onder de 5 jaar en ouder dan 8 jaar was er  wel een (nieuw) cadeau op de 
vrijdag na het feest tijdens de openingstijd van de Voedselbank. Alle kinderen van 0-13 jaar 
ontvingen mochten zelf het Sintcadeau op vrijdag uitzoeken.  

 

Speelgoedbank 
Met behulp van een aantal vrijwilligers is vanuit de Stichting Voedselbank Maassluis in 2014 
de speelgoedbank opgezet. De speelgoedbank is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 
oud, wonend in gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen. De speelgoedbank 
maakt deel uit van de stichting Non-foodbank.  
Het doel is het doorgeven van nieuw en goed (gebruikt) speelgoed aan kinderen van ouders 
en/of verzorgers die dit zelf (tijdelijk) niet kunnen veroorloven. Daarnaast draagt het bij aan 
de bevordering van de zelfredzaamheid en de gezondheid van kinderen en krijgen zij de 
mogelijkheid om onbezorgd te kunnen spelen. 
 
Helaas was het niet mogelijk om het jaar rond de speelgoedbank geopend te hebben door 
covid-19. Wel is het gelukt om in aangepaste vorm met thematafels te gaan draaien waarop 
materialen stonden waaruit een keuze gemaakt kon worden. 

Doelgroep 
De speelgoedbank is voor kinderen van 0 t/m 12 jaar uit gezinnen die op of onder de 
armoedegrens leven. Deze grens wordt bepaald na screening van de financiële gegevens. 

Doorverwijzer 
De Voedselbank Maassluis is de grootste doorverwijzer.  
De intake via doorverwijzers werd verricht op vrijdag door het intaketeam van de 
Voedselbank Maassluis. Hierbij worden de financiële gegevens gescreend. 

Kledingbank 
Wekelijks wordt  door de Non-Foodbank kleding verstrekt aan cliënten, die tegen een zeer 
geringe betaling een keus kunnen maken uit tweedehands kleding. De opbrengst wordt in 
zijn geheel gebruikt voor aanvulling van het boodschappenpakket voor de cliënten van de 
Voedselbank. Zij “sponsort” de Voedselbank. 
De kledingbank maakt deel uit van de Stichting Non-foodbank.  
De norm voor toelating tot deze bank ligt op 130% van de toelatingsnorm voor de 
Voedselbank. 
 
De aanvoer is zo goed dat er met de seizoenen mee gewisseld kan worden in assortiment. 

De openingstijden zijn dinsdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur en vrijdag tijdens 
openingstijden van de Voedselbank. 

Van de kledingbank maakten 290 huishoudens gebruik. Gezinnen die geen gebruik maken 
van de Voedselbank zijn verplicht om een intake te laten doen  Veelal gezinnen met 
kinderen. 
 
Bij de firma’s Funny Kids store is in 2021 kleding voor de kinderen en jongeren van de 
Voedselbank en de Stichting Non-Foodbank ingekocht vanuit de subsidie van de gemeente 
Maassluis. 
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Huisraadbank 
Bij de huisraadbank kunnen cliënten gratis of tegen geringe betaling huisraad, bestek, 
serviesgoed en decoratiemateriaal aanschaffen. De opbrengst komt ten goede aan de 
Voedselbank en wordt gebruikt voor aanvulling van het boodschappenpakket. 
Van deze huisraadbank werd veel gebruikt gemaakt. 

In samenwerking met de kledingbank wat betreft textiel worden er zeer regelmatig gratis 
complete pakketten samengesteld voor hen die in een slecht gemeubileerd huis wonen en/of 
over onvoldoende huisraad beschikken. 

 

 
Verjaardag tas/doos 
Er zijn  428 dozen van de Stichting Jarige Job uitgegeven. Verjaardagen kunnen en mogen 
gevierd worden. Stichting Jarige Job verstrekt via de voedselbanken dozen aan jongeren tot 
en met 18 jaar.  

 
 
Babyspullenbank 
In 2019 is gestart met een officiële babyspullenbank, omdat de vraag groot was naar deze 
goederen, ook vanuit VraagRaak en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zeker tien keer is er 
een compleet kraampakket samengesteld en overhandigd. 
Verder worden er, indien nodig en op voorraad, babykleding, zwangerschapskleding en 
babymeubels uitgereikt, die particulieren bij ons komen brengen of worden pakketten 
samengesteld. 
 
Verder worden er, indien nodig en op voorraad, babykleding, zwangerschapskleding en 
babymeubels uitgereikt, die particulieren bij ons komen brengen of worden pakketten 
samengesteld. 
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Fietsen 
Een fiets is een veel gevraagd artikel. Er bestaat dan ook een wachtlijst voor. Fietsen worden 
aangeboden door particulieren. 
Medewerkers (waaronder een Syrische en Tibetaanse statushouder) knappen de fietsen op, 
en maken bijvoorbeeld van twee oude één nieuwe!  
In 2021 zijn er meer dan 80 fietsen uitgereikt. 
Cliënten ontvingen de fiets, nadat een ontvangstbewijs was getekend. De namen van de 
ontvangers werden genoteerd! Een kleine bijdrage in de gemaakte onkosten werd aan de 
ontvanger van een fiets gevraagd. 
 

 
 
Bestuur 
 
Kamer van Koophandel nummer 24391912 
 

Bestuur: 
Ron van Kruijl   voorzitter  
Leo Koster   penningmeester   
Jos van Es   afgevaardigde Hoek van Holland 
Ria Uyterlinden  secretaris 
Joke Cats   algemeen coördinator en adviserend bestuurslid 
 
Ondersteuning en advisering: 
Tineke van Witzenburg financieel ondersteuningsteam 
Hans Bol                                financieel ondersteuningsteam 
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Anneke Broekman  vrijwilligerscoördinator en teamleider  
     speelgoedbank 

  Marjorie Quik                         fondsenwerver 
  Tim van Waardenburg           webmaster 
 
Postadres: P.J. Troelstraweg 6, 3144 CX Maassluis 
 
Telefoon: 06 42.70.59.23 
 
ING bank  
 
Locatie: voormalige bedrijfshal van Maasdelta, P.J. Troelstraweg 6, 3144 CX 
Maassluis 
 
Openingstijden wekelijks op: 
dinsdag:   9.30    uur tot 12 uur 
vrijdag:   11.30    uur tot 15.45 uur 
 
 
 


