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Speerpunten 2019

Voorwoord
Het was een feestelijk jaar voor Stichting Voedsel-
bank Haaglanden! We vierden met 150 mensen in 
de bibliotheek van Den Haag ons 15-jarig bestaan 
met als thema ‘van krat naar schap’.  
Anne Zwaan (coördinatie voedselbank) en Paul 
Batist (coördinatie distributiecentrum) kregen de 
Haagse stadsspeld uitgereikt door burgemeester 
Pauline Krikke. 

Onze klanten
Van ‘krat naar schap’ heeft ons het hele jaar bezigge-
houden. Omdat we graag beter willen aansluiten bij 
wat klanten nodig hebben. Meer keuzevrijheid voor 
klanten van voedsel dat elke week wordt aan- 
geboden aan Voedselbank Haaglanden.  
Kies! sociale supermarkt, de winkelwagen die op 
drie uitgiftepunten onze klanten bedient, is  
inmiddels een vertrouwd beeld in de stad geworden.
Op basis van deze ervaringen zijn we gestart met de 
voorbereiding van een ‘verswinkel’. We willen klant-
en - naast hun wekelijkse krat - ook verse producten 
aanbieden. Door een geweldige gift van de Debman 
foundation eind 2018 kunnen we in 2019 onze  
plannen waarmaken!
Het aantal klanten is nagenoegen gelijk gebleven. 
Samen met Stek hebben we in Den Haag Zuid West 
een campagne gevoerd om potentiële klanten en 
hun hulpverlener bewust te maken van het feit dat 
er een beroep kan worden gedaan op de voedsel-
bank.  

Uitgiftepunten
Met onze 24 uitgiftepunten in Den Haag, Rijswijk 
en Zoetermeer werken we al jaren samen. In 2018 
hebben we onze samenwerking beschreven in een 
formele overeenkomst. Omdat zo’n overeenkomst 
een goed middel is om (opnieuw) met elkaar in 
gesprek te gaan over hoe we het beste onze klant-
en kunnen helpen, is de samenwerking op dit punt 
als heel waardevol ervaren. We treffen elkaar vier 
keer per jaar in een overleg waarin we de voorgang 
uitwisselen.  
 
Distributiecentrum
De leveranciers en de hoeveelheid producten zijn in 
2018 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2017. 
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De lokale voedselbanken
Samen met 14 lokale voedselbanken in Zuid 
West Nederland zijn we verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van het distributiecentrum. 
In 2018 is dat tot uitdrukking gebracht in een 
formele samenwerkingsovereenkomst. De lokale 
voedselbanken, verenigd in het regionaal over-
legplatform, zijn met ingang van 2018 ook een 
financiële bijdrage gaan leveren aan de kosten 
van het distributiecentrum. De samenwerking 
verloopt goed en we weten elkaar snel te vinden 
als er vragen of problemen zijn. 

Interne zaken
In 2018 hebben we vier nieuwe bestuursleden 
benoemd en is het bestuur ‘op sterkte’ gekomen. 
Er is nadrukkelijk gekozen voor een ‘uitvoerend’ 
bestuur. Daarmee bedoelen we dat de coördinatie 
van alle operationele zaken door bestuursleden 
wordt gedaan. Het bestuur is daardoor heel zicht-
baar voor alle vrijwilligers.
Op het gebied van personeelszaken hadden we 
een achterstand. Om dit in te lopen is een plan 
gemaakt, dat eind 2018 in uitvoering genomen. 
Vanaf 2018 is ook een communicatieteam ge-
vormd. Tal van zaken zijn opgepakt, zoals de 
website, de huisstijl en het gebruik van social  
media. Op het gebied van ICT is ook een in-
haalslag gemaakt: niet alleen nieuwe computers, 
maar ook de beveiliging en de AVG-wetgeving is 
geïmplementeerd.
De financiële situatie is ten opzichte van 2017 
verbeterd, maar het blijft lastig om onze  
structurele kosten zoals transport, energie en  
huisvesting te financieren.
Gelukkig hebben we trouwe donateurs,  
instellingen, kerken, scholen en verenigingen 
die ons een warm hart toedragen. Wij voelen ons 
door hen gesteund en gestimuleerd om ons werk 
voort te zetten!

En last but not least: Onze vrijwilligers maken 
het verschil. Zij zorgen ervoor dat wij gedurende 
52 weken zo’n 1900 huishouden (3300 mensen, 
waaronder 1400 kinderen) van een pakket  
kunnen voorzien.

Dank daarvoor namens het bestuur.
Hendrik Beelen ( voorzitter)



J A A R V E R S L A G  2 0 1 8 5

Missie
Wij verstrekken gedoneerd voedsel gratis aan  
de armste mensen in Nederland en doen dat  

uitsluitend met vrijwilligers. 

Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste 

mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakket-
ten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen 

voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, 
gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor 

dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten  
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de  
zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werk-
en we samen met lokale organisaties die onze klanten 
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp 

moet immers altijd tijdelijk zijn. 

 We werken uitsluitend met vrijwilligers
 We verstrekken voedsel dat door anderen  

gedoneerd wordt
 We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor 

burgers’)
 We zijn transparant in onze verantwoording

Voedselbanken Nederland  
Visie, Kernwaarden en Doelstellingen
Stichting Voedselbank Haaglanden maakt deel uit van de vereniging Voedselbanken 
Nederland, een vereniging die is opgericht op 15 mei 2013. Voedselbanken Nederland 
is de landelijke, overkoepelende organisatie van alle voedselbanken in Nederland en 
biedt ondersteuning op allerlei gebieden. Voedselbank Haaglanden deelt de visie, 
kernwaarden en hoofddoelstellingen van Voedselbanken Nederland.
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Hoofddoelstellingen
Het bieden van directe voedselhulp aan de 

armste mensen
Het voorkomen van verspilling van goed 

voedsel

Betekenis voor  
Voedselbank Haaglanden

Respect vanuit ons hart voor de doelgroep (de klanten)
We vertegenwoordigen de doelgroep op een positieve manier

Het voorgaande wordt ook zichtbaar in de onderlinge samenwerking 
van/met alle vrijwilligers
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Voedselveiligheid
Steeds meer supermarktketens en  
productiebedrijven werken samen met de 
Voedselbank en verstrekken producten 
die zij zelf niet meer kunnen verkopen, 
maar die nog wel goed te consumeren zijn. 
Daarbij is een toename te zien van  
koel- en diepvriesproducten. Dit draagt bij 
aan een toename van gezonde producten 
in de pakketten van de voedselbank. Door 
de NVWA is toestemming gegeven om 
gekoelde producten, zoals vers vlees, op 
de laatste dag van de houdbaarheidsdatum 
te voorzien van een speciale voedselbank-
sticker en daarna in te (laten) vriezen. Deze 
producten worden diepgevroren aan de 
klanten uitgereikt.
Dit jaar wordt extra aandacht gegeven aan 
de koelketen. Het borgen van de  
temperatuur voor gekoelde en diepgevror-
en producten is van groot belang. Voed-
selbank Haaglanden werkt samen met de 
uitgiftepunten om de voedselveiligheid te 
waarborgen. Zo zijn er regelmatig  
temperatuurmetingen gedaan om zo een 
beter inzicht te krijgen over het  
temperatuurverloop in de koelbox bij  
verschillende buitentemperaturen.
In 2018 heeft de Voedselbank Haaglanden 
voor het vijfde jaar op rij het groen 
certificaat van Houwers inspectie mogen 
ontvangen. Houwers voert de jaarlijkse 
inspectie uit voor NVWA.
Bij de inspecties werden verbeterpunten 
gevonden, daar wordt nu hard aan  
gewerkt.

Terugblik activiteiten 
- Stichting Voedselbank Haaglanden

Jubileum
Op 30 november ‘vierden’ we het 
15-jarig jubileum van Voedselbank 
Haaglanden en het distributiecentrum. 
Het was een zeer geslaagde middag 
met ongeveer 150 aanwezigen in het 
Atrium van de bibliotheek. Naast 
medewerkers en bestuur van de 
voedselbank waren ook medewerkers 
van verschillende uitgiftepunten en 
de wethouders Bert van Alphen (Den 
Haag) en Jacobine Groeneveld (Zoeter-
meer) aanwezig. 
Na de pauze zong troubadour  
Martijn Breeman zijn speciaal voor 
deze gelegenheid gecomponeerde  
Voedselbanklied. Daarna kwam de 
Goedheiligman nog even langs en 
aan het eind van de middag werd er 
nagepraat met een drankje. En om 
mee naar huis te nemen: een krachtig 
soeppakket.

2018
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Distributie cijfers
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Acties voor Voedselbank Haaglanden
Voedselbank Haaglanden heeft dit jaar 
weer van alle kanten hulp gekregen. 
Fantastisch! Het is onmogelijk om alle 
inzamelacties op een rij te zetten. Alle 
organisaties, instellingen en  
particulieren die ons in 2018 met deze, 
maar ook andere acties door het jaar 
heen geholpen hebben; BEDANKT.
Een greep uit de enorme hoeveelheid 
geweldige initiatieven in 2018:
Paasactie
Groente- en fruitmarkt bij het  
Binnenhof, georganiseerd door AH.
Lions actie Douwe Egberts punten 

December-acties:
Verreweg de meeste acties worden in 
december gevoerd. Bijvoorbeeld:
-De ondernemers van de Haagse 
Markt trakteerden klanten van de vijf 
omliggende voedselbanken op een 
’Kerst-Vers pakket’ vol groente, fruit en 
een halalkip van een kilo.
-Onder andere brandweerkazerne 
Laak aan de Waldorpstraat, de Rijs- 
wijkse Godfried Bomansschool, een 
bewonerscomité in Loosduinen,  
Montessorischool Leidschenveen, 
T-Mobile, C.B.O. de Zonnestraal, B.O. 
De Jonge Wereld, B.O. Drentse Hoek, 
Gymnasium Zorgvliet, True Colors 
Rijswijk, De Bakkerij.com, Maerland 
Lyceum, het UWV, Floravontuur  
Promotie Zoetermeer in samen- 
werking met Golden Tulip Zoetermeer 
-Den Haag en de Shell hielden  
inzamelingsacties. Ook waren er  
verschillende particuliere initiatieven.
-Zo’n 140 Kerstmannen/-vrouwen en 
-kinderen deden 15 december mee aan 
de eerste Rotary Santa Run van Den 
Haag op het plein voor Madurodam. 
De opbrengst ging naar de Voedsel-
bank Haaglanden en de Nierstichting.
-Een groep ondernemers heeft samen, 
onder de naam ‘Rocking Up Xmas’, 
voor ruim 60 gezinnen een kerstdiner 
verzorgd.

Distributie cijfers
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Donaties na inbraak
Hoe uit tegenslag iets moois kan ontstaan: 
De inbraak in het distributiecentrum aan 
de Boomaweg in augustus waarbij voor 
1500 euro aan verzorgingsartikelen werd 
gestolen, zorgde voor een golf aan  
donaties. NVM-mondhygiënisten schonk 
1200 tubes tandpasta. Haagmedia begon 
een inzamelactie van shampoo, douchegel, 
wasmiddel en tandpasta, een mevrouw 
schonk een oogst appels uit haar eigen 
boomgaard, maar ook werden er spontaan 
tassen met verzorgingsspullen bij het  
distributiecentrum afgeleverd en bracht 
een mevrouw uit eigen beweging twee  
wagens vol met spullen.

ICT-nieuws
Het jaar 2018 stond in het teken van  
plannen maken en fondsen werven voor 
de ICT vernieuwing. Voedselbank  
Haaglanden is volledig afhankelijk van 
vrijwilligers en heeft een kleine kantoor-
ruimte. Om thuiswerken mogelijk te  
maken, viel de keuze op werken in de 
Cloud en op Office 365. Zo kunnen  
gebruikers overal inloggen en document-
en makkelijk delen met collega’s. Na de 
zomer is nieuwe apparatuur en de  
benodigde software aangeschaft. Om het 
nieuwe systeem uit te testen is gekozen 
voor een gefaseerde uitrol. 

Voedselbank Haaglanden online
Niet alleen is in 2018 de website van 
Voedselbank Haaglanden  
vernieuwd. Ook heeft de voedselbank 
sinds de zomer een eigen Facebook-
pagina boordevol updates over lokale 
acties, recepten, oproepen en meer. 
Zie www.voedselbankhaaglanden.nl en 
www.facebook.com/voedselbankhaa-
glanden

Via LinkedIn op de hoogte blijven van 
vacatures en nieuwtjes over de  
Voedselbank Haaglanden kan ook. 
Volg daarvoor de LinkedInpagina van  
Voedselbank Haaglanden.

Het bestuur en de afdelingen registratie en 
financiën gingen eerst over. Inmiddels is 
het nieuwe systeem ook ingevoerd bij de 
afdelingen Personeelszaken en  
Logistiek. De eerste helft van 2019  
krijgen ook de uitgiftepunten toegang 
tot het nieuwe systeem. Daarna volgt een 
periode van training en opleiding. Peter 
Santbergen is de systeembeheerder. Hij 
is de spin in het web bij aanvragen, aan-
passingen en storingen. In geval van nood 
is er ondersteuning vanuit Voedselbank 
Arnhem. Volgens planning is het project in 
de zomer van 2019 afgerond.
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Anne Zwaan, de medewerker die zich 
meer dan fulltime inzette voor de  
Voedselbank Haaglanden, had zijn vertrek 
per 1-1-2019 aangekondigd. Hij is de man 
die alle ins en outs kent en 100% overzicht 
heeft over de inkomende en uitgaande 
producten. We hebben ervoor gekozen om 
te zoeken naar meerdere dagcoördinator-
en die hem kunnen vervangen.
Op de uitgiftepunten zijn ook vele  
vrijwilligers actief. De coördinatoren (2 
per uitgiftepunt) zien wij als vrijwilligers 
van Voedselbank Haaglanden. Zij zijn onze 
partners met wie wij afspraken maken om 
een correcte uitgifte van voedsel te  
realiseren.
Als waardering houden we in de zomer 
een BBQ, in januari een Stamppot-Party 
en ontvangen de vrijwilligers met kerst 
een kleine attentie. 

Scholing
In 2018 hebben 8 vrijwilligers de BHV 
training gehaald en er is een training 
Voedselveiligheid gegeven, waar zo’n 15 
vrijwilligers aan mee hebben gedaan.

Vrijwilligers
Op de Boomaweg (distributiecentrum en voedselbank) werken zo’n 

150 vrijwilligers. Iedereen werkt onbetaald voor de Voedselbank. Of je 

nu chauffeur bent, administratief medewerker, inpakker, coördinator 

of voorzitter. In 2018 is het aantal vrijwilligers stabiel gebleven.

Bestuur
In 2018 zijn er enkele bestuurders  
vertrokken.
Eind 2018 namen zitting in het 
bestuur:
- Hendrik Beelen  
voorzitter en portefeuille logistiek
- Monica Criellaard  
penningmeester en ICT
- Mia Gores secretaris
- Joost de Jager  
portefeuille registratie en door- 
verwijzende instanties
- Johan van der Does  
portefeuille uitgiftepunten en kwaliteit
- Ton van Schie   
adviseur van het bestuur
- Henk Baars           
portefeuille communicatie

Het Bestuur vergaderde 12 x als  
Algemeen Bestuur en 50 x als  
Dagelijks Bestuur.
Het bestuur is een hands on bestuur.

I4Talent
I4 Talent heeft Voedselbank  
Haaglanden tijdens de gehele 
periode van implementatie  
(gratis) ondersteund en daar zijn 
we heel blij mee. I4Talent is een 
detacheringsbedrijf dat zich richt 
op zakelijke dienstverlening, 

onder andere op het optimaliser-
en van digitale data. Medewerkers 
van I4Talent namen ook een deel 
van de training en opleiding voor 
hun rekening en zorgden voor 
een handboek, zodat we ook een 
naslagwerk hebben.
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Samenwerkings 
partners
Uitgiftepunten
In totaal zijn er 24 uitgiftepunten,  
verspreid over Den Haag, Rijswijk en Zoet-
ermeer. Van de 16 uitgiftepunten in Den 
Haag neemt rijdende supermarkt KIES 3 
uitgiftepunten voor z’n rekening.
De bestuurder en de coördinatoren van de 
uitgiftepunten komen drie keer per jaar bij 
elkaar om te overleggen.
In 2018 hebben vier instellingen  
(waarbinnen een uitgiftepunt van de  
Voedselbank Haaglanden gevestigd is) een 
formele samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend.

Stichting Sint voor ieder1
De vrijwilligers van Sintvoorieder1 hebben 
ervoor gezorgd dat bijna 5000 kinderen 
van de voedselbanken in de regio dit jaar 
een sinterklaascadeautje kregen.
De inzamelactie in november van Den 
Haag FM voor Stichting Sintvoorieder1 
heeft ruim 14.000 cadeaus voor  
pakjesavond opgeleverd voor kinderen in 
opvanghuizen en voor kinderen van wie 
de ouders afhankelijk zijn van de Voed-
selbank. Burgemeester Pauline Krikke 
opende de actieweek officieel op maandag 
19 november in Parkroad Café. 

Jarige Job
Stichting Jarige Job maakt voor alle  
kinderen van de voedselbank voor hun 
verjaardag een verjaardagsdoos ter waarde 
van 35 euro. Daarin zit een cadeau voor de 
jarige, slingers, een lekkernij een  
slagroomspuitbus en spulletjes om uit te 
delen aan klasgenootjes en leerkrachten 
op school.

De voedselbank zorgt ervoor dat de  
verjaarsdagdoos op tijd bij het juiste uit-
giftepunt klaarstaat. De medewerkers van 
het uitgiftepunt overhandigen de doos aan 
de ouders van het jarige kind.

Kids Beach Day
Op zaterdag 15 september deden bijna 
duizend kinderen mee met de 2e editie 
van Kids Beach Day. Deze kinderen leven 
onder de armoedegrens en krijgen steun 
van de voedselbank. De Kids Beach Day is 
de start van een sportstimuleringsproject. 
Doel is om meer kinderen kennis te laten 
maken met sport. Kids Beach Day is een 
initiatief van Voedselbank Haaglanden en 
Stichting Kinderfondsen Nederland. Dit 
jaar is Stichting Armoedefonds ook  
partner geworden en werd de dag mede 
mogelijk gemaakt met dank aan The 
Hague Beach Stadium en SkyView De Pier.

NL Doet
Dertig vrijwilligers hebben tijdens NL 
Doet op 9 en 10 maart het distributie- 
centrum opgeknapt. De vrijwilligers  
schilderden het trappenhuis en de kantine 
lichtblauw en azuurblauw. De brood- 
pakruimte is weer friswit. Anderen  
poetsten de ruimte rondom de koelcel en 
diepvries. Buiten is onkruid gewied en 
werd met de hogedrukspuit is de  
voorgevel gereinigd. Op 1 april hebben 
 vrijwilligers ook de eerste verdieping 
geschilderd.
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Kies! sociale supermarkt
In Den Haag loopt sinds eind 2017 een pilot met Kies! Sociale supermarkt, een  
omgebouwde SRV-wagen. Op aanvankelijk één, later twee en vervolgens drie  
uitgiftepunten in de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg,  
Loosduinen en de Vruchtenbuurt, maakten de vooraf gevulde kratten plaats voor zelf 
boodschappen kiezen in de rijdende winkel. Kies! is een samenwerking van  
Voedselbank Haaglanden en Stek (Voor Stad en Kerk). De rijdende winkel wordt be-
laden bij het distributiecentrum aan de Boomaweg. In 2018 is het aantal klanten bij 
Kies! gegroeid van 116 naar 243 huishoudens. Voorjaar 2018 werd een enquête ge-
houden over de ervaringen van de klanten. Driekwart van de klanten gaf aan blij te 
zijn zelf de boodschappen te kunnen kiezen. Er werken nu 48 vrijwilligers die klanten 
ontvangen, in de winkelwagen helpen en coachen. Het project loopt tot en met 2020.



Nieuwe huisvesting
Voor Voedselbank Haaglanden is het  
allerbelangrijkste voor 2019: het vinden 
van een geschikt nieuw onderkomen. Juli 
2020 moeten wij ons pand verlaten. In 
2018 is een begin gemaakt met een  
programma van eisen, dit wordt in 2019 
verder uitgewerkt.
Een nieuwe locatie, mogelijk een hogere 
huurprijs, verandering voor leveranciers 
en vrijwilligers, misschien nog wel een 
verbouwing en uiteindelijk de verhuizing. 
Het wordt een spannend jaar.

Verswinkel
Een verswinkel in de Haagse binnenstad, 
dat willen in 2019 realiseren. De vers 
winkel is bedoeld om klanten een extra 
mogelijkheid te geven om gratis verse  
producten te halen. De Debman found- 
ation maakt dit financieel mogelijk. Wij 
zijn hen daar zeer dankbaar voor. Het 
grote voordeel van een extra verswinkel is 
dat alle verse groente en fruit direct uitge-
geven kunnen worden. Een pakket wordt 
nu wekelijks op donderdag verstrekt. In de 
winkel met ruimere openingstijden kan de 
klant kiezen.

Meer klanten bereiken
Nog niet iedereen is op de hoogte van wat 
voedselbanken doen en hoe je er terecht 
kunt. Voedselbank Haaglanden onder- 
zoekt in 2019 hoe dit veranderd kan 
worden en gaat in samenwerking met de 
Haagse Hogeschool klanttevredenheids- 
onderzoek doen. 
 
Structurele financiering
Voor terugkerende kosten als scholing, 
energie, brandstof, onderhoud en schoon-
maak probeert VBH voldoende structurele 
dekking te vinden. Voor incidentele uit-
gaven wordt een beroep gedaan op  
fondsen.

Plannen
- Een handboek voor de uitgiftepunten
- Uitbreiding met 2 uitgiftepunten in Den 
Haag
- Afronding van het beleidsplan voor  
vrijwilligers
- ARBO-RIE implementeren
- Vernieuwing voedselregistratiesysteem 
- Meer verswinkels

S T I C H T I N G  V O E D S E L B A N K  H A A G L A N D E N16
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De voedselbank kan niet zonder  
donateurs, gulle gevers, subsidie en 
fondsen. Behalve van voedseldonaties 
is de voedselbank afhankelijk van  
donaties van financiële middelen om 
het werk goed te kunnen doen.
Donaties mochten wij ontvangen van 
kerken, instellingen en particulieren. 
Daarnaast steunt Voedselbanken  
Nederland jaarlijks de regionale voed-
selbanken en distributiecentra. In 2018 
zijn overeenkomsten gesloten met de 
regionale voedselbanken voor de  
dienstverlening, waardoor zij nu ook 
bijdragen in de kosten van de  
distributie.
Van de gemeente Den Haag en de 
gemeente Zoetermeer ontvingen wij 
subsidie. Voor speciale projecten 
 (opleidingen en trainingen) of voor 
aanschaf van materialen doen we  
regelmatig een beroep op fondsen. 
Voor de exploitatiekosten, zoals  
onderhoud en brandstof voor de auto’s, 
energie, verzekeringen en dergelijke, 
zijn wij afhankelijk van giften.
In het afgelopen jaar zagen we met 
name de giften van kerken iets  
afnemen, daarentegen zijn de giften 
van particulieren iets toegenomen.

Fondsen en 
donateurs



Stichting Voedselbank regio Haaglanden

Balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa
Verbouwing/uitbreiding 17.867€             74.712€                 
Machines en installaties 11.667€             11.766€                 
Inventarissen 12.408€             19.981€                 
Vervoermiddelen 17.925€             107.039€               

59.867€        213.498€  

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 4.808€               2.500€                    
Overige vorderingen en overlopende 
activa 8.627€               24.236€                 

13.435€        26.736€    

Liquide middelen 140.133€     87.630€    

213.435€     327.864€  

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Vrije reserves 34.628€             4.628€                    
Bestemmingsreserves 120.000€          150.000€               
Saldo van baten en lasten 8.885€               -€                        

163.513€     154.628€  

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen -€              125.089€  

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 9.073€               10.541€                 
Overige schulden en overlopende passiva 40.849€             37.606€                 

49.922€        48.147€    

213.435€     327.864€  

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018
Begroting 

2018 2017
€ € €

Baten
Donaties 192.154€       139.500€       204.228€       
Omzet 24.872€         74.277€         25€                 
Vrijval voorzieningen -44€               46.000€         50.321€         

216.982€       259.777€       254.574€       

Lasten
Kosten vrijwilligers 18.284€         22.000€         17.502€         
Afschrijvingen materiele vaste activa 36.407€         85.000€         95.218€         
Bijzondere posten -37.500€        -€               -€               
Overige bedrijfsposten 190.953€       196.000€       174.712€       

208.144€       303.000€       287.432€       

Bedrijfsresultaat 8.838€           -43.223€        -32.858€        

Financiële baten en lasten 47€                 500€               89€                 

Saldo van baten en lasten 8.885€           -42.723€        -32.769€        
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Verbouwing/
uitbreiding

Machines en 
installaties Inventarissen

Vervoer- 
middelen Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 225.619€     36.348€       52.807€       164.084€     478.858€     
Cumulatieve afschrijvingen -150.907€    -24.582€      -32.826€      -57.045€      -265.360€    
Boekwaarde per 1 januari 2018 74.712€       11.766€       19.981€       107.039€     213.498€     

Mutaties

Investeringen -€             7.865€         7.865€         
Ontvangen subsidies -36.607€      -€             -657€           -95.631€      -132.895€    
Afschrijvingen -20.238€      -7.964€        -6.916€        -1.289€        -36.407€      
Ontvangen subsidies -€             -€             -€             7.806€         7.806€         
Saldo Mutaties -56.845€      -99€             -7.573€        -89.114€      -153.631€    

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingsprijs 225.619€     44.213€       52.807€       164.084€     486.723€     
Saldo vrijval subsidies -36.607€      -€             -657€           -95.631€      -132.895€    
Cumulatieve afschrijvingen -171.145€    -32.546€      -39.742€      -50.528€      -293.961€    

Boekwaarde per 31 december 2018 17.867€       11.667€       12.408€       17.925€       59.867€       

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 2018 2017
€ €

HANDELSDEBITEUREN 4.808€         2.500€         

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Huisvestingskosten 4.581€         5.228€         
Waarborgsom 4.000€         4.000€         
Rente 46€               89€               
Vooruitbetaalde overige kosten -€             14.371€       
Bedrijfskosten -€             548€             

8.627€         24.236€       
Liquide middelen
ING zakelijke rekening 51.133€       7.630€         
ING vermogen spaarrekening 89.000€       80.000€       

140.133€     87.630€       

Conform de grondslagen zijn de ontvangen subsidies met ingang van 2018 in mindering gebracht op de 
verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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PASSIVA

Stichtingsvermogen

Vrije reserves
Bestemmings

reserves

Saldo van 
baten en 

lasten Totaal
€ € € €

Stand per 1 januari 2018 4.628€         150.000€     -€             154.628€     
Resultaat boekjaar -€             -€             8.885€         8.885€         
Vrijval bestemmingsreserve 30.000€       -€             -€             30.000€       
Overboeking -€             -30.000€      -€             -30.000€      
Stand per 31 december 2018 34.628€       120.000€     8.885€         163.513€     

2018
€

VRIJE RESERVES
Stand per 1 januari 2018 4.628€         
Vrijval bestemmingsreserve 30.000€       
Stand per 31 december 2018 34.628€       

2018 2017
€ €

BESTEMMINGRESERVES
Bestemmingsreserve transportmiddelen -€             30.000€       
Bestemmingsreserve verhuizing 120.000€     120.000€     

120.000€     150.000€     

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen
Voorziening transportmiddelen -€             87.825€       
Voorziening verbouwing -€             36.607€       
Voorziening inventaris -€             657€             

-€             125.089€     

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 9.073€         10.541€       

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Vooruit ontvangen subsidies 30.285€       37.456€       
Accountantskosten 3.630€         -€             
Vrijwilligers attentie 2.257€         150€             
Energiekosten 2.006€         -€             
Diverse kosten 995€             -€             
Containerkosten 907€             -€             
Declaraties vrijwilligers 517€             -€             
Brandstofkosten 252€             -€             

40.849€       37.606€       

De voorzieningen welke in de jaarrekening 2017 als zodanig zijn gepresenteerd bestonden uit ontvangen subsidies ten 
behoeve van investeringen op materiele vaste activa. Deze bedragen zijn in 2018 als gevolg van de stelselwijzigingen 
in mindering gebracht op de materiele vaste activa.

De vooruit ontvangen subsidies ad € 30.285,- hebben betrekking op investering inrichting verswinkel € 9.765,-, 
projectexploitatie 2019 € 16.630,- en subsidie ICT € 3.890,-.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN & LASTEN

2018
Begroting 

2018 2017
€ € €

BATEN
Donaties 192.154€     139.500€     204.228€     
Omzet 24.872€       74.277€       25€               
Vrijval voorzieningen -44€             46.000€       50.321€       

216.982€     259.777€     254.574€     

DONATIES

Donaties particulieren 33.649€       15.000€       25.506€       
Donaties Fondsen 7.537€         -€             2.256€         
Donaties Kerken 15.327€       15.000€       14.539€       
Donaties Bedrijven 7.044€         15.000€       23.924€       
Donaties Gemeenten 68.156€       19.500€       79.630€       
Donaties Voedselbanken Nederland 60.441€       75.000€       58.373€       

192.154€     139.500€     204.228€     

KOSTEN VRIJWILLIGERS
KM-vergoeding 11.187€       22.000€       10.931€       
Vrijwilligersfeest 3.863€         -€             3.238€         
Relatiegeschenken 3.234€         -€             3.333€         

18.284€       22.000€       17.502€       

AFSCHRIJVINGEN MATERIELE VASTE ACTIVA
Verbouwing/uitbreiding 20.238€       45.000€       47.326€       
Machines 7.964€         20.000€       7.447€         
Inventarissen 6.916€         16.500€       4.682€         
Vervoermiddelen 1.289€         3.500€         35.763€       

36.407€       85.000€       95.218€       

BIJZONDERE POSTEN
Subsidie vrijval voorgaande jaren -37.000€      -€             -€             

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Huisvestingskosten 84.576€       92.000€       76.675€       
Autokosten 75.753€       79.000€       73.147€       
Kantoorkosten 7.840€         -€             5.849€         
Algemene kosten 22.784€       25.000€       19.041€       

190.953€     196.000€     174.712€     

 In 2018 is een bedrag van € 37.500,- vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Dit betreft een ontvangen subsidie uit 
voorgaande jaren. 
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Huisvestingskosten
Betaalde huur 55.993€       98.000€       54.565€       
Gas, water en elektra 21.489€       -€             15.326€       
Vaste lasten 1.586€         -€             1.563€         
Overige huisvestingskosten 2.747€         -€             2.570€         
Containerkosten afval 8.543€         -€             8.281€         
Onderhoud gebouwen 1.418€         -€             1.570€         

91.776€       98.000€       83.875€       
Doorberekende huur -7.200€        -6.000€        -7.200€        

84.576€       92.000€       76.675€       

Autokosten
Brandstofkosten auto's 15.262€       79.000€       14.416€       
Reparatie en onderhoud auto's 15.989€       -€             14.820€       
Assurantiepremie auto's 8.268€         -€             9.731€         
Motorrijtuigenbelasting 8.722€         -€             8.838€         
Vracht- en verzendkosten 26.275€       -€             24.519€       
Overige autokosten 1.237€         -€             823€             

75.753€       79.000€       73.147€       

Algemene kosten
Onderhoud apparatuur 7.716€         -€             8.138€         
Verpakkingsmateriaal 4.836€         -€             4.652€         
Accountantskosten 3.630€         -€             -€             
Assurantiepremie 2.656€         -€             4.052€         
Overige algemene kosten 3.946€         25.000€       2.199€         

22.784€       25.000€       19.041€       

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rentebaten 47€               500€             89€               
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