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lnleiding
Sinds 2006 is de Voedselbank Woerden werkzaam in de gemeente Woerden. Vanaf 31 mei
2013 zijn wij gevestigd aan De Bleek 6 in Woerden.
Voedsel is een primaire levensbehoefte voor mensen, maar er wordt veel verspild. De

Voedselbank Woerden wil mensen lokaal ondersteunen door het gratis ter beschikking stellen
van overschotten aan en donaties van voedsel, tot het moment waarop zij (weer) in staat z'rjn in

hun eigen behoefte te voorzien. Hiermee wordt nood gelenigd en verspilling voorkomen.
Per eind 20í4 werden 87 huishoudens met 239 personen van een voedselpakket voorzien.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Voedselbank Woerden staat in art. 2 van de statuten: "De

Stichting heeft ten doel het bestrijden van (verborgen) armoede in Nederland, in het bijzonder
zover dat betrekking heeft op de gemeente Woerden".

Bestuur
ln 2014 hebben we afscheid genomen van 3 bestuursleden. Er is een nieuwe
organisatiestructuur ingevoerd en wordt er o.a. gewerkt met een coördinator inkomende
goederen en acties en een coördinator transport.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 was als volgt:

D. van der Snoek voorzitter
L. Brillemans secretaris en penningmeester
H. van Duuren lid
B. Gussinklo lid

Het streven is in 2015 het bestuur uit te breiden met een secretaris of penningmeester en een
PR bestuurlid.
Het bestuur vergaderde in 2014 11 maal. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamervan Koophandel onder nummer 30217159.

Vrijwilligers
lncl het bestuur heeft de Voedselbank Woerden ult. 2014 de beschikking over 33 vrijwilligers. Er
zijn in 201 4 3 vrijwi ll igersbijeenkomsten georgan iseerd, t.w. :

- 16-06-2014: de organisatiestructuur van de Voedselbank Woerden
- 23-06-2014: informatie en training project voedselveiligheid
- 10-1 1-2014: een gezellige middag aangeboden door Rotary Woerden Oude Rijn.

Externe contacten.
De Voedselbank Woerden is lid van de in 2013 opgerichte Vereniging Nederlandse
Voedselbanken gevestigd te Houten en neemt deel aan het Regio Overleg Platform Rotterdam.

Voedselbanken in de regio
Wekelijks wordt door vrijwilligers van de Voedselbank Woerden met een gehuurde bestelbus
met aanhanger levensmiddelen uit het Distributiecentrum in Rotterdam opgehaald voor eigen
gebruik alsmede ten behoeve van de voedselbanken in Montfoort, De Ronde Venen en

Oudewater. De overslag vindt plaats op het terrein van Ferm Werk in Woerden.
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Gemeente Woerden
Ook in 2014 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de ruimte in

De Bleek 6.

Toelatingscriteria en I ntake
Deze criteria zijn voorgeschreven door de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. Zij hebben
betrekking op het maximaal besteedbaar inkomen per maand na aftrek van alle vaste lasten.

Hiervoor gelden sinds í januari 2014 de volgende bedragen voor een volwassene 18 jaar en

ouder € 180,--, voor meer volwassenen € 60,-- extra . Voor kinderen tot 18 jaar mag € 50,--
bijgeteld worden.
Periodiek vindt heronderzoek plaats en het gebruik van de voedselbank is maximaal 3 jaar.

Het aantal aanvragen is in 2014 aanzienlijk toegenomen en bedroeg totaal 133.

Over het totale jaar 2014 hebben ook veel wisselingen in het cliëntenbestand plaatsgevonden
en zijn er 103 voedselpakketten weer beëindigd.

ln onderstaande grafiek is een overzicht vanaf 2007 opgenomen.

Jaaroverzicht lntake vanaf 2007

Het cliëntenbestand bedroeg per 7-L-2O1.4

Het cliëntenbestand per 1-1-2015
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Onderstaande cirkeldiagram geeft een inzicht van de beëindigingen in 2014.

Overzicht beëindigingen van cliënten 2OL4:

beeindigingen

I rr.r hr.rorr(lcrzock 5 3
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N.B. * cliënten worden van de deelnemerslijst geschrapt als er herhaalde malen zonder bericht
het voedselpakket niet op de afgesproken dag en tijd opgehaald is.

Herkomst Ievensm iddelen
Elke donderdag worden goederen opgehaald in Rotterdam en verder bij verschillende
leveranciers in Woerden. Ook in 2014 waren er inzamelingsacties door o.a. scholen in Woerden
en Harmelen, kerken en de Lions Club. Verder leveren bedrijven en particulieren producten bij

de Voedselbank af.

Verstrekking van de pakketten
Elke donderdagmiddag is er voor de cliënten gelegenheid tussen 14.30 en 15.30 uur het pakket
op te halen waarbij altijd 2 bestuursleden aanwezig zijn. Voor die tijd hebben vrijwilligers 's
morgens de ruimte ingericht en de aanvoer geregeld, waarna om 12.30 uur 6 vrijwilligers de
kratten komen vullen.

Voedselveiligheid
ln 2014 heeft de Voedselbank Woerden zich aangemeld het voedselveiligheidsproject van de
Voedselbanken Nederland. Het project omvat een aantal fases. ln 2014 heeft de voedselbank
een voorlichting en een zgn. 0-meting gehad. Vanuit de O-meting zijn verbeteringen
aanbevolen, die in 2015 gerealiseerd moeten worden. Het uitgangspunt is om ultimo 2015 de
zgn. groene status in bezit te krijgen, hetgeen de nodige kosten met zich mee brengen.

Diversen
Door een bijdrage van Stichting Vrienden voor Welzijn en Zorg Midden-Nederland was er weer
de mogelijkheid om onze vrijwilligers met de Kerst te verrassen met een attentie als blijk van
waardering voor hun belangeloze inzet.

In samenwerking met Het Klooster kunnen deelnemers van de Voedselbank in aanmerking
komen voor gratis kaarten, indien er nog op de dag van de voorstelling plaatsen vrij zijn.
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hZAM heeft de voedselbank Woerden o.a. haar medewerking verleend aan:
- Project vakanties Diaconie Raad van Kerken
- Controleweektandartsen
- Project Zorg op Maat
- lnzamelingsactieSNS-bank
- Moederdagattentie van het Ondernemersontbijt Het Groene Hart
- Actie Schoen Doen van de Diaconie Raad van Kerken
- Vouchers voor gratis luxe hamburgers in de Woerdense Vakantieweek van

Spangenberg lnt. BV.
- De Beursvloer
- Sinterklaaspakketten verstrekt doorABN/AMRO.
- Het Pietenontbijt en het Sinterklaas Consulaatfeest.

Financiën
Stichting Voedselbank Woerden is afhankelijk van donaties, dan wel in de vorm van geld,
goederen, tijd en/of expertise. Stichting Voedselbank Woerden streeft ernaar zo transparant
mogelijk te zijn in hoe deze middelen gebruikt worden in haar dagelijkse werkzaamheden. Op
deze manier hoopt de Voedselbank Woerden aan haar donateurs te kunnen aantonen dat zij
dankbaar is voor de donaties, deze met respect behandelt en dat de donaties aankomen op de
plaats van bestemming. Dit geldt voor zowel donaties in de vorm van geld als in de vorm van
goederen.
Stichting Voedselbank Woerden heeft geen winstoogmerk. Al het geld dat de stichting vergaard,
wordt aan het doel van de stichting besteedt. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding.
Op deze manier streeft Stichting Voedselbank Woerden ernaar de donaties zo adequaat
mogelijk te gebruiken.

!n2014 heeft de Voedselbank Woerden €27.256,-- als giften ontvangen. Hiervan is € 11 .250,--
door de Lionsclub Woerden ingebracht en specifiek aangemerkt voor versproducten. Een deel
is besteed in 2014; in 2015 zal het restant besteed worden.

ln 2015 zal de Voedselbank Woerden geconfronteerd worden met de kosten van
voedselveiligheid en transportkosten van Rotterdam. Het bestemmingsfonds u|t.2014 ad €
7.320,-- zal besteed worden aan het aankopen van voedsel, transportkosten Rotterdam,
kosten voor opslag, attentie vrijwilligers en gemeentelijke belastingen.

Slotwoord
Het bestuur is dankbaar dat, mede door giften van o.m. kerken, bedrijven, scholen en
particulieren, dit werk in 2014 tot stand is gebracht en met de inzet van de 33 vrijwilligers in
staat was dit werk in2014 te doen.

Woerden, 12-03-2015
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Balans per 31 december 2Ot4

(na resultaatbestemming)

31 december 2OL4 3l december 2013
Activa

Voste activa
Materiële vaste activa

Vlottende octivd
Voorraden
Overlopende activa

Liquíde míddelen

TotaalActiva

Passiva

Kopítaol
Algemene reserve
Bestem mingsfonds

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal Passiva

0

0

204

34.560

34J-64

5.000
7.324

22.444

34J§4

0

0

199

23.998

u,197

0

16.462

8.135

u-197
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Staat van baten en lasten over 2At4

2At4 2013

Baten

Giften
Subsidie Gemeente Woerden
Bijdrage Voedselbank Nederla nd

Opbrengst oud papier
Rente baten

Som der baten

Lasten

Huurkosten
Gemee ntelijke belastingen
Vervoerskosten
Voedselaankopen
Kosten Voedselveiligheid
Kosten vrijwilligers
Publiciteit
Adm ínistratie kosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten

Som der lasten

Exploitatiesaldo

Resultoqtsbestemming
Ten laste c.q ten bate
bestemmingsfonds

27.256
10.858

1.800

135

244

40.253

10.858

339

2.876
11.853

16.105

600

723

441.

200
0

43.995

-J:3f,4

-/- 3.742

13.924
8.120
1.000

L31.

199

23.374

8.019
L01

681

9.317
0

1.24L
0

274

140
193

19.966

_3-408

3.408
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemenetoelichtíng
1.L. Algemeen

Activiteiten
De Voedselbank Woerden is een partículíer inítiatief dat personen in de gemeente Woerden met
een te laag besteedbaar ínkomen een bepaalde periode bijstaat met het verstrekken van
voedsel.

1.2. Grondslogen voor woordering von octivo en possivo

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld ín overeenstemming met ín Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vergelijking met voorgoond joor
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzígd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Moteriële voste octivo
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met
op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelíjk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorroden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkríjgingsprijs. De Stíchting Voedselbank Woerden
verkrijgt de goederen om niet. Aangezíen de goederen eveneens om niet ter beschíkking
worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

1.3. Grondslagen voor bepoling von het resultoot

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de
reële waarde, zover deze bepaalbaar is. ln dat geval worden zodanige baten ín de staat van
baten en lasten verantwoord.

Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 3
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Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en
lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds.

Giften
Giften worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Losten

De lasten worden bepaald op historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Moteriële voste octiva
De Stichting Voedselbank Woerden heeft in 2008 een koelcel voor nihil overgenomen zonder
bijkomende kosten en derhalve tegen nihil gewaardeerd. ln 2013 zijn 2 diepvrieskasten
geschonken en derhalve tegen nihil gewaardeerd.ln 201,4 is een enkele en een dubbele koelkast
in bruikleen genomen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De Stichting Voedselbank Woerden
verkrijgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter beschikking

worden gesteld, ís aan de voorraad geen waarde toegekend.

2.2

2.3 Vorderingen
Overlopende activo
Nog te ontvangen intrest

Liquide middelen
ING rekening463962t
Rabobank rekeni ng 129389536
Rabobank rekeni ng 317 55A2725

3t-12-20t4
204

44

3t-12-2074
99s

2.168

31.397
34.560

3t-12-2013
199

199

31-12-2013
2.795
2.155

19.048

23.s98

20t3
17.654

0

3.408

18 967

2.4 Kapitaol
Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt ultimo 2AL4€ 5.000,-- (ultimo 2013 nihil)t.b.v. het opvangen van

calamiteiten en de Voedselbankwerkzaamheden te kunnen voortzetten.

Bestemmingsfonds
ln onderstaande tabel is het verloop van het bestemmingsfonds weergegeven:

20t4
Stand per l januari 16.467
Af: Algemene Reserve (conform bestuursbesluit) -/- 5.000

Vanuit de resultaatbestemming -/-3.742
Stand per 3l december 

-J.324
Het bestemmingsfonds ultimo 2O'l,4zal worden aangewend voor:
- het aankopen van voedsel
- transportkosten Rotterdam
- kosten voor opslag
- attentíe vrijwilligers
- gemeentelijke belastingen
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2.5 Kortlopende schulden
Overlopende possivo

Kosten vervoer R'dam

Gemeentelijke belastingen
Reservering t.b.v. aanpassing locatie c.q. opslag,
stellingen etc.
Kosten Voedselveiligheid:
Koelwand
Vloer en verlichting
KIeine reparaties Koelcel 's Gravensloot
Nog te bet. Transportkosten DC R'dam 2014

31-12-2014
1,45

0

6.499

5.000
7.800
1.000
2.000

DA44

3L-L2-2013
L45
101

7.889

0

0

0

0

8135
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3 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.1 Giften
Het ontvangen bedrag van de giften is t.o.v. 2013 explosief gestegen. Dit komt voornamelijk
door een gift van de Líonsclub Woerden te besteden aan versproducten en een gift van het
personeel c.q. gepensioneerden van de RABO t.b.v. aanschaf koelkasten.

3.2 Kosten Voedselveiligheid
ln2014 zijn wij geconfronteerd met de voedselveiligheid, die ons wordt opgelegd door
Voedselbanken Nederland. Het aanschaffen van gekoelde transportboxen, thermometers,
verpakkingsmaterialen en het schoonmaken van tapijt is gerealiseerd.

3.3 Publiciteit
T.b.v. de herkenbaarheid zijn er voor de vrijwilligers bodywarmers aangeschaft.

4. Overige informatie

4.7 Gemiddeld oontol werknemers
Gedurende het jaar 2014 waren geen werknemers ín dienst van de stichting.

Woerden, 15 april 2015
Stichting Voedselbank Woerden

D. v.d. Snoek, voorzitter

Mw. B.C. Brillemans, secretaris en penningmeester

Mw. H.C. van Duuren, bestuurslid

B. Gussinklo, bestuurslid
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Voor de begroting voor 20í5 wordt er vanuit gegaan dat wekelijks 75 cliénten gebruik maken
van de Stichting Voedselbank Woerden.
Sinds mei 20í3 huurt de Stichting Voedselbank Woerden van de gemeente Woerden ruimte aan
De Bleek 6 te Woerden.
Wekelijks wordt er naar het distributiecentrum van de Voedselbank Rotterdam gereden om
basisvoedsel op te halen; helaas is er een te kort aan basisvoedsel en wordt er door de St.
Voedselbank Woerden voedsel aangekocht.

Behalve de voedselaankopen wordt de Voedselbank Woerden geconfronteerd met kosten
zoals:

- Vervoer
- Huisvestingskosten(huur)
- Overige huisvestingskosten (gemeentel-ljke belastingen)
- Vrijwilligerskosten
- Administratiekosten/telefoonkosten/bankkosten e.d.
- NVWA *

*Vanaf 2015 zal de Voedselbank Woerden moeten voldoen aan de eisen van de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, hetgeen kosten met zich meebrengt.

Deze kosten, m.u.v. de huisvestingskosten, worden zoveel mogelijk geÍinancierd met de
ontvangen giften.

Begroting 20í5 (1 =€ í,-)

Omschrijving Totaal kosten
Lasten

1 Vervoerskosten
Autorit Woerden-Rotterdam v.v. 1.040

1.040
2 Voedselkosten

Voedselaankopen 12.500
12.500

3 Organisatiekosten
Huur De Bleek 6 \fi/oerden 11.000
Overioe h uisvestinoskosten 350
Vriiwilliqerskosten 300
Ad m. kostenltelefoonkosten/bankkosten e.d 700
Kosten NVWA 300

12.650
4 Diversen

Onvoozien 1.000
1.000

27.194

Baten
Giften 9.000

9.000

Exploitatie tekort 18.190
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Versloq van de koscommissie.

Woerden, 12-03-2015

Wij hebben de balans per 3L december 2014, alsmede de rekening van baten en lasten over 2014
van de Stichting Voedselbank Woerden gecontroleerd.
De balans en de rekening van baten en lasten zijn ontleend aan de administratie van de
bovengenoemde stichting.
Op basis van deze kascontrole d.d.12-03-2015 stellen wij de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het financieel beleid.

Woerden, 12-03-201,5

S.A.M. van Balken D. van der Snoek
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