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Jan van Holten  
een betrokken vriend van de Voedselbank 

Sinds een jaar of vier is Jan van Holten secretaris van ‘Vrienden van de 
Voedselbank’. Reden om hem in de schijnwerper te zetten. 

Als de geboren Rotterdammer zijn levensloop beschrijft merk je direct 
met een bijzondere man te maken te hebben. 

Creditcard 

Na de middelbare school en zijn militaire diensttijd begon Jan in 1975 als 
vertegenwoordiger bij American Express. Hij kreeg als taak het promoten 
van de net in zwang komende creditcard waarmee men in hotels, restau-
rants en winkels kon betalen. Dat was in die tijd nog zo nieuw dat men 
soms aan hem vroeg of hij met de trein was gekomen als hij zich voor-

stelde namens American 
Express. Het betalen 
met creditcard sloeg 
aan. Het bedrijf groeide 
van enkele miljoenen 
omzet tot honderden 
miljoenen. 

Diamanten 

In 1986 veranderde hij 
van baan en werd com-
mercieel directeur bij 
Coster Diamonds, een 
van de twee grote dia-
mantslijperijen in Am-
sterdam. Doel was het 
aantrekken van toeristen 
en deze, na een rondlei-
ding door het bedrijf tot 
aankoop te verleiden. 
Het waren, naast andere 
nationaliteiten, hoofdza-

kelijk Amerikanen die er kwamen. Na de ramp met de kerncentrale van 
Tjernobil zakte de Amerikaanse markt in en moesten er nieuwe markten 
worden aangeboord. Die vond men in Zuid- Oost Azië. Het bleek een 
lucratieve zet te zijn en de omzet steeg. 

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 
 

Hulde 

Niets dan complimenten voor alle vrij-

willigers die zich het afgelopen jaar dag 

in dag uit bleven inzetten voor onze 

voedselbank. En dat onder niet optimale 

omstandigheden, waarbij de anti-corona 

maatregelen vaak het praktisch werken 

in de weg stonden. Jullie deden het toch 

maar! Hartelijk dank! 

Samen tegen Armoede 

Er zijn weinig mensen die het afgelopen 

jaar als een positieve tijd zullen hebben 

ervaren. De samenleving kwam sociaal 

en economisch in een vrije val terecht. 

Het aantal klanten nam gelukkig nauwe-

lijks toe maar de  vrijgevigheid van 

Nederlanders werd er wel door bevor-

derd. Zowel van particuliere als be-

drijfsmatige donateurs ontvingen wij in 

2020 een record aantal giften. Dat maakt 

dat financieel gezien 2020 geen zwaar 

jaar is geworden. Waarvoor dank!  

Van de Werkvloer

 



Van diamanten naar schrijfwaren 

In 1991 keerde hij weer terug naar American Express. Jan werd directeur 
van de tak Noord- Europa, maar na vijf jaar was hij toe aan een nieuwe 
uitdaging en stapte hij over naar de firma Montblanc. 

Hij werd manager Worldwide in de Retail. Dat betekende veel reizen. 
Soms wel 35-uur per week. Hij was succesvol in dat bedrijf en zag  de 
verkoop van luxe schrijfwaren, horloges, lederwaren en sieraden van 
Montblanc  flink toenemen. Uiteindelijk werd hij directeur van dat bedrijf 
voor de Benelux maar in het kader van een reorganisatie besloot Jan in 
2013 op 61- jarige leeftijd  om eruit te stappen en met pensioen te gaan. 

De voedselbank 

Toen Jan thuis zat wees zijn vrouw hem op een advertentie waarin men  
vrijwilligers voor de Voedselbank bij Deen vroeg. Het werk aan de lopen-
de band daar en de vele herrie was echter niks voor hem. Met Han Neef 
overlegde hij of hij nog andere werkzaamheden voor de Voedselbank kon 
doen. Een half jaar later kwam de functie van secretaris van ‘Vrienden 

van de Voedselbank’ vrij 
en zodoende kennen we 
Jan als secretaris van 
‘Vrienden van de Voed-
selbank’. Dit werk lag en 
ligt hem beter. Als pleit-
bezorger fungeren en 
sponsoren vinden voor 
de Voedselbank is hem 
op het lijf geschreven. 

Voorlichting 

Naast zijn secretarisrol 
geeft hij voorlichting en 
lezingen in scholen, ker-
ken en bij andere  orga-
nisaties. Het is hem 
vooral te doen om gel-
den binnen te halen en 
‘vaste’ donateurs te wer-
ven zodat de organisatie 
van de Voedselbank kan 
blijven draaien. Het 

voorlichten en lezingen houden is in deze coronatijd moeilijker maar zo 
zegt Jan: ‘Ondanks de pandemie is er aan acties voor de Voedselbank 
van individuen en groepen geen gebrek’. 

Vooroordelen 

Naast het geven van lezingen en voorlichting ziet hij het ook als taak de 
zogenaamde vooroordelen weg te nemen bij personen die menen dat de 
mensen die van de Voedselbank gebruik maken ‘profiteurs’ zijn en dat 
het voornamelijk om allochtonen gaat. Een niet altijd gemakkelijke taak 
merkt hij als hij meedoet aan een inzamelingsactie bij bijvoorbeeld Deen 
of Albert Hein of tijdens een voorlichtingsronde. 

Bedankje 

De secretaris van ‘Vrienden van de Voedselbank’ is ondanks de ellende 
van de pandemie erg blij dat er juist nu vele extra donaties binnenkomen 
om de Voedselbank te ondersteunen. Hij bedankt allen daarvoor. Wij van 
onze kant hopen dat Jan zich nog lang blijft inzetten voor de Voedsel-
bank. 

 

 

Mutaties medewerkersbestand 

Nieuw: Elly Jansen (Grootebroek); Erik 

Luiken (Hoorn); Geeske Stam (Hoorn) 

en Paul Visser (Hoorn).  

Allen  veel succes en plezier gewenst! 

 

Vertrokken: Ina van der Klein (Boven-

karspel) Hanny de Ridder (Hoorn) en 

Tineke Koopman (Hoorn). 

 

Bedankt voor jullie inzet! Voor Ina en 

Tineke waren dat vele jaren! 

 

Ontwikkeling klantenbestand 

Sinds de Corona-crisis is sprake van een 

lichte stijging van het klantenbestand 

maar de afgelopen maand ging dat aan-

tal weer iets naar beneden. Medio febru-

ari waren er 133 huishoudens klant. In 

Hoorn 70, in Medemblik 12, in Hoog-

woud 7 en in Grootebroek 37. 

 

Kerstpakketten 

Ook dit jaar ontvingen onze klanten uit 

diverse hoeken een kerstpakket. Zo 

waren er acties van de RSG school in 

Enkhuizen, Unilever en de Action.  

Voor de laatste organisatie kwam de 

kerstman langs met een grote versierde 

vrachtwagen en er werd een professio-

nele film van gemaakt voor het perso-

neel.  

Guldenbiljetten 

De Voed-

selbank 

ontving 5 

100-

guldenbil-

jetten. Het 

bericht dat 

we daar-

over op 

Facebook plaatsten werd opgepakt door 

de Telegraaf. Er is nog 1 biljet beschik-

baar, bieden staat vrij!  



Goed eten van de Voedselbank 
en wat je er allemaal mee kunt doen 

Luna Vuurman is in het kader van haar case-study aan de Academie Ar-
temis in Amsterdam aan de slag gegaan met het onderwerp ‘voeding en 
de Voedselbank’. Vertrekpunt daarbij was het feit dat ‘schaamte’ nog 
steeds een drempel is om zich te melden als klant bij de Voedselbank. 
Luna: ‘uit een zelf uitgevoerde enquête bleek dat de gedachte dat de 
Voedselbank voornamelijk ‘afval’ verstrekt aan haar klanten breed leeft 
en dus niet bijdraagt aan het verlagen van die drempel’.  

Vervolgens is Luna bij ons op bezoek geweest en heeft met eigen ogen 
gezien wat er zoal 
daadwerkelijk in een 
pakket zit: ‘Ik was echt 
onder de indruk van de 
hoeveelheid en de kwa-
liteit’ vertelt ze. Vervol-
gens heeft ze een re-
ceptenboekje gemaakt 
met eenvoudige en snel 
klaar te maken recep-
ten. Bij ieder recept 
staat de naam van een 
gefingeerde klant van 
de Voedselbank en een 
gefingeerd persoonlijk 
verhaaltje. Een voor-
beeld staat op de foto 
hiernaast.  

Het receptenboekje is 
onderdeel van een bredere campagne die nog vorm moet krijgen. Er 
moeten posters komen en Luna wil een samenwerking opstarten met een 
supermarkt.  Helaas is het boekje op dit moment nog niet verkrijgbaar 
maar wel in te zien via onze website: www.voedselbankwf.nl.  

 

 

Het volgende nummer van Voedselpraat 

verschijnt in juni 2021 

Nog meer acties 

Uit de veelheid aan acties en extra giften 

de afgelopen periode lichten we er nog 

een paar uit. Wij mochten weer flink 

wat pakken pannenkoekenmix ontvan-

gen van Molen de Lastdrager. De tradi-

tionele banketstaven actie, dit keer van 

de Rotary, leverde een prachtig bedrag 

op. De gift zetten wij weer in voor de 

aankoop van levensmiddelen voor onze 

klanten.  

 

WF-deals organiseerde opnieuw een 

actie waarbij bezoekers aan de website 

een bedrag konden doneren aan de 

Voedselbank. Ook dat leverde een be-

drag op dat er mag zijn. 

 

Alle gevers danken wij van harte voor 

hun bijdrage. Dankzij initiatieven als 

deze kunnen wij ons werk voortzetten. 

 

Meer weten over het werk van 

onze voedselbank? Ga naar: 

www.voedselbankwf.nl 

 

Meer weten over het landelijke 

samenwerkingsorgaan van voedsel-

banken? 

Ga naar: www.voedselbanken.nl 

 

 

 

Gegevens 
Voedselbank West-Friesland 
Verlengde Lageweg 9 
1628 PM Hoorn 

 

0229 – 50 48 21 
 
 

info@voedselbankwf.nl 
 

 

Stichtingsbestuur: 
Leoni Sipkes, voorzitter 
Monique Broekhuisen, secretaris 
Peter de Vries, penningmeester 

 
Stichting Vrienden 
Tel.: 0229 – 57 23 99 

Mail: voedselbankwfr@gmail.com 

Bestuur: 
Frank van Leerdam, voorzitter 
Jan van Holten, secretaris 
Marloes Oost,penningmeester 

Bankrekening 
voor giften en donaties: 
NL12 ABNA 0543 4865 91 
t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Voedselbank West-Friesland. 

De redactie van  

Voedselpraat  

bestaat uit: 

Hugo Pijl 

Pierre Derix 

Peter de Vries 
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