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lnleiding

Het was voor de Voedselbank Woerden een b'ljzonder jaar. Na bijna 7 jaar gebruik te
hebben gemaakt van de accommodatie van het Dienstencentrum is de Voedselbank
per 31 mei2013 gevestigd aan De Bleek 6 in Woerden.
Door het grote aantal deelnemers in de loop van 2013 moest naar een grotere locatie
gezocht worden. De Voedselbank huurt nu van de Gemeente Woerden 3 lokalen. Eén
voor opslag, één yoor uitgifte en één voor kantoor en vergaderruimte. Per eind 2013
werden 77 huishoudens van de meest noodzakelijke levensmiddeten voorzien.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Voedselbank Woerden staat in art. 2 van de statuten:
"De Stichting heeft ten doet het bestrijden van (verborgen) armoede in Nederland, in

het bijzonder zover dat betrekking heeft op de gemeente Woerden".

Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 was als volgt:

D. van der Snoek voorzitter
P.G. van Rikxoort secretaris
L. Brillemans penningmeester
P.M.A. van Bijlevelt algemeen adjunct

B. Gussinklo lid
J. Guichelaar lid
H. van Duuren lid

Het bestuur vergaderde in 2013: 31 januari, 7 februari, 11 april, 22 juni,5 september,
24 oktober, en 21 november. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 3AA7159.

Externe contacten.

De Voedselbank Woerden is aangesloten bijde in 2013 opgerichte Vereniging
Nederlandse Voedselbanken gevestigd te Houten, tevens Servicecentrum.

Voedselbanken in de regio

Wekelijks wordt door de Voedselbank Woerden levensmiddelen uit de hoofdopslag in
Rotterdam meegebracht ten behoeve van de voedselbanken in Montfoort, De Ronde
Venen, Oudewater en Stichtse Vecht. De overslag vindt plaats op het terrein van De
Sluis in Woerden.

Gemeente Woerden

Ook in 2013 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de
ruimte in het Dienstencentrum en de nieuwe locatÍe De Bleek 6.
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Toelatingscriteria

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 per 1 januari 2A14 de volgende bedragen voor een
volwassene 18 jaar en ouder € 180,-, voor meer volwassenen € 60,- extra . Voor
kinderen tot 18 jaar mag € 5O,:bíjgeteld worden.
Periodiek vindt herondezoek plaats en het gebruik van de voedselbank is maximaal 3
jaar.

Herkomst levensmiddelen

Elke donderdag worden goederen opgehaald in Rotterdam en verder b'rjverschillende
leveranciers in Woerden. Ook in 2013 waren er inzamelingsacties van o.a. scholen in
Woerden en Harmelen en de Lions Club.

Verstrekking van de pakketten

Elke donderdagmiddag is er voor de cliënten gelegenheid tussen 14.30 en 15.30 uur
het pakket op te halen waaöij alt'rjd 2 bestuursleden aanwezig zijn. Voor die tijd
hebben vrijwilligers 's morgens de ruimte ingericht en de aanvoer geregeld, waarna om
13 uur 6 vrijwilligers de kratten komen vullen-

Diversen

Door een bijdrage van het Rabo DichtbÍjfonds Rijn en Veenstromen was er weer de
mogelijkheid om onze vrijwilligers met de Kerst te verrassen met een attentie als blijk
van waardering voor hun belangeloze inzet.

ln samenwerking met Het Klooster kunnen deelnemers van de Voedselbank in
aanmerking komen voor gratis kaarten indÍen er nog op de dag van de voorstelling
plaatsen vrijzijn.

Financiën

ln dit verslag is opgenomen: " De balans per 31 december ZAfi
* De staat van baten en lasten over 2013
" Toelichting op de balans en op de staat van

baten en lasten begroting zAM* Verslag van de kascommissie

Slotwoord

Het bestuur is dankbaar dat het mede door giften o.m. kerken, stichtingen en
particulieren en met de 35 vrijwilligers in staat was dit werk te doen.

$) Woerden
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Balans per 31 december 2OL3

(na resultaatbestemming)

3l december 2013 31 december 2OL2

Activa

Voste dctiva
Materiële vaste activa

Vlottende octivo
Voorraden
Overlopende activa

Liquide middelen

TotaalActiva

Passiva

Kapitool
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaa! Passiva

0

0

199

23.998

24,D1

0
!6.062

8.135

24-tsl_

0

0
732

2L.260

2L,992

0

12.654

9.338

21-992
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Staat van baten en lasten over 2OL3

20L3 20L2

Baten

Giften
Subsidie Gemeente Woerden
Bijdrage Voedselbank Nederland
Opbrengst oud papier

Rente baten

Som der baten

Lasten

Overige lasten

Som der lasten

Exploitatiesaldo

Resultootsbestemming
Ten bate/laste bestemmingsfonds

13.924
8.120
1.000

131

199

23.374

19.966

19.966

_3.408

3.408

18.796
2.445

447
0

232

27.920

23.75L

23.757

-l:a_8Él

-/- 1..831
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

L. Algemene toelichting
1.7. Algemeen

Activiteiten
De Voedselbank Woerden is een particulier initiatief dat personen in de gemeente Woerden met
een te laag besteedbaar inkomen een bepaalde periode bijstaat met het verstrekken van
voedsel.

7.2. Grondslogen voor waordering von activa en passivo

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in 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 voorgaond jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële 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 noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorroden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingspríjs. De Stichting Voedselbank Woerden
verkrijgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter beschikking
worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

7.3. Grondslogen voor bepaling von het resultoat

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 ín de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de

reële waarde, zover deze bepaalbaar is. ln dat geval worden zodanige baten in de staat van

baten en lasten verantwoord.
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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.

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

Materiële voste octivo
De Stichting Voedselbank Woerden heeft in 2008 een koelcel voor nihil overgenomen zonder
bijkomende kosten en derhalve tegen nihil gewaardeerd. ln 2013 zijn 2 diep-vrieskasten
geschonken en derhalve tegen nihil gewaardeerd.

Voorroden
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, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

2.1

2.2

2.i Vorderingen
Overlopende octivo
Nog te ontvangen donatie RABO-bank

Nog te ontvangen intrest

3L-L2-20L3
0

199

199

3L-12-2013
2.795
2.755

19.048

23-998

3t-12-20L2
500
232
7_9

3t-L2-20L2
7.452

842
18.966

21-260

2012
14.303

L82
-l- Lazt

_D,654

2.4 Kopitaol
Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt ultimo 2013 nihil (ultimo 2012 nihil).

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

2013
12.654

0

3.408

_re,o@

Liquide middelen
ING rekening463962L
Rabobank rekening 129389536
Ra boba n k rekeni ng 3L7 55027 25

Stand per 1 januari

Vrijval overlopende passiva 201L
Vanuit de resultaatbestemming
Stand per 31 december

Het bestemmingsfonds ultimo 2Ot3 zal worden aangewend voor:
- het aankopen van voedsel
- vervoerskosten naar en van Rotterdam
- kosten voor opslag
- attentie vrijwilligers
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Kortlopende schulden
Overlopende passivo

Kosten huur
Kosten vervoer R'dam
Gemeentelijke belastingen
Kosten consumpties vrijwilligers
Reservering t.b.v. aanpassing locatie c.q. opslag, etc
Doorbetaling bijdrage 2OL2 aan overige)
Voedselbanken in de regio )

31,-L2-20t3
0

1.45

101

0

7.889

3t-L2-2012
L40
L45

0

s00
8.000

s53

9.338
0

8J35
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3 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.L Boten

Giften
Subsidie Gemeente Woerden
Bijdrage Voedselbank Nederland
Opbrengst oud papier
Rente baten

3.2 Lasten

averige losten
Huurkosten
Locatie/opslagkosten
Gemeentelíjke belastingen
Vervoerskosten
Voedselaankopen
Kosten vrijwilligers
Publiciteit
Administratiekosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten

19-966

4. Overige informatie

4.7 Gemiddeld oontol werknemers
Gedurende het jaar 20L3 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

2013
1.3.924

8.120
1.000

131

L99

4,374

2013
8.019

0

101

681

9.317
1..241.

0

274

140
193

2072
18.796
2.445

447
0

232
4,920.

2012
2.297
8.000

0

960
10.885

1_.136

42

227

180

24

BJ51

Woerden, L8 maart 2014
Stichting Voedselbank Woerden

D. v.d. Snoek, voorzitter

Mw. B.C. Brillemans, penningmeester

Mw. H.C. van Duuren, bestuurslid

B. Gussinklo, bestuurslid

P.G. van Rikxoort, secretaris

P.M.A. van Bijlevelt, bestuurslid

J. Guichelaar, bestuurslid
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Begroting 2014

Voor de begroting voor 2014 wordt er vanuit gegaan dat wekelijks 60 cliënten gebruik maken van de

Stichting Voedselbank Woerden.
Sinds mei 2013 huurt de Stichting Voedselbank Woerden van de gemeente Woerden ruimte aan De Bleek 6

te Woerden voor een bedrag van € 10.000,-- op jaarbasis. Voor de begroting 2014 worden de kosten per

week vastgestel.
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. Dit wordt betaald uit ontvangen giften.

Lasten:
Per week:
r Autorit Woerden-Rotterdam v.v. en overige vervoerskosten
e Huur voor uitdelen van voedselpakketten
. kosten voor de vrijwilligers die de pakketten samen stellen
. ln te kopen voedsel ter aanvulling van het voedselpakket

€ 20,--

€200,--
€ 15,-
€ 250,--

€ 485.--

Voorts zijn er jaarlijks diverse administratieve kosten zoals bankkosten, porti, telefoonkosten, papier, cartridge

e.d.

Begroting 2014 (1 = € 1,--)

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 Woerden 10.400

Koffie/thee vrijwi lligers 780

Adm.kosten 300

11.480

4 Diversen
Onvoorzien 1.000

1.000

26.O20

Baten
5 Giften 8.000

5 Subsidie Gemeente Woerden 10.000
18.000

Exploitatie tekort 8.020
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Verslaq von de kascommissie.

Woerden, 07-03-20L4

Wij hebben de balans per 3L december 2013, alsmede de rekening van baten en lasten over 2013

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. 07-03-2014 stellen wij de vergadering voor de penningmeester

decharge te verlenen voor het financieel beleid.

Woerden, A7-A3-2O14

Mw. H.C. van Duuren D. van der Snoek
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