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lnleiding
Sinds 2006 is de Voedselbank Woerden werkzaam in de gemeente Woerden. Vanaf 31 mei
2013 zrln 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 zrjn in
hun eigen behoefte te voorzien. Hiermee wordt nood gelenigd en verspilling voorkomen.
Per eind 2015 werden 78 huishoudens met 261 personen van een voedselpakket voorzíen.

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 2015 hebben we afscheid genomen van l bestuurslid. Sinds 20'14 is een nieuwe
organisatiestructuur ingevoerd en wordt er o.a. gewerkt met een coördinator inkomende
goederen en acties. ln oktober 2015 is een nieuwe penningmeester benoemd.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 was als volgt:
D. van der

Snoek voorzitter

Brillemans
H. Woertman

secretaris

B.

lid

L.

Gussinklo

penningmeester

Het bestuur vergaderde in 2015 12 maal. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 30217159.

Vrijwilligers
lncl. het bestuur heeft de Voedselbank Woerden ult. 2015 de beschikking over 32 vrijwilligers.
Ër zln in 2015 2 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd, t.w.:
- 07 -01 -201 5: N ieuwjaarsbijeenkomst
- 23-09-2015. uitreíking Groen Certifícaat

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.
Bij beide organen worden de vergaderingen door de voorzitter en secretaris bijgewoond.

Voedselbanken in de regio
Tot 1 september 2015 werd wekelijks door vrijwílligers 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 vond plaats op het terrein van Ferm Werk in
Woerden.

Vanaf 1 september 2015 werden op donderdagochtend de goederen met een grote
vrachtwagen door Distributiecentrum Rotterdam gebracht op locatie De Bleek in Woerden. ln
2015 betaalden wíj maandel'rjks een bijdrage aan Dístríbutiecentrum Rotterdam voor de
geleverde producten.
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Gemeente Woerden
ln 2015 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de ruimte in De
Bleek 6.

Herkomst levensmiddelen
Ook in 2015 waren er inzamelingsacties door o.a. scholen in Woerden en Harmelen, kerken en
de Lions Club. l.v.m. de ombouw van de C'1000 supermarkten naar Jumbo heeft de
Voedselbank Woerden restanten kunnen ophalen bij diverse vestigingen. Verder leveren
bedrijven en particulieren producten bij de Voedselbank af. De gezamenlijke kaasboeren,
vertegenwoordigd in de ACW, hebben 50% van de opbrengst van de veiling op de
Graskaasdag op 6-6-20í5 in natura ter beschikking gesteld van de Voedselbank.
Wekelijks leveren 2 bakkers brood aan de Voedselbank.

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 vrijwitligers 's
morgens de ruimte ingericht en de aanvoer geregeld, waarna om 12.30 uur 6 vrijwilligers de
kratten komen vullen.

Voedselveiligheid
h 2A14 heeft de Voedselbank

Woerden zich aangemeld het voedselveiligheidsproject van de
Voedselbanken Nederland. Het project omvat een aantal fases. Op 28-5-2015 heeft de audit
door bureau Senz plaats gevonden, hetgeen heeft geleid tot de groene status- Op 23 09-20'15
is het Certificaat uitgereikt aan de Voedselbank.

Toelatingscriteria en lntake
De criteria zijn voorgeschreven door de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. Zij hebben
betrekking op het maximaal besteedbaar inkomen per maand na aftrek van alle vaste lasten.
1 juli 2015 worden doorVoedselbanken Nederland nieuwe criteria gehanteerd voor
cliënten om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Het basisbedrag per huishouden
wordt vanaf die datum € 1 10 (voor levensonderhoud te besteden bedrag), terwijl daar voor elk
gezinslid €70 aan wordt toegevoegd. Dit leidt tot het volgend overzicht:

Vanaf

Kinderen
0
í
2
3
4
5

alleenstaande
€ 180
€250
€320
€390
€460
€530

echtpaar

€250
€320
€ 390

€460
€ 530

€600

lndien de cliënt een toekenning krijgt, geldt deze voor een periode van 3 maanden. Daarna
volgt nieuwe toetsing en weer eventuele toekenning voor 3 maanden. Cliënten ontvangen
voedselpakketten gedurende maximaal 3 jaar, tenzij er redenen zijn om te verlengen (dit ter
beoordeling van het lntaketeam) en níeuwe toetsing plaatsvindt.
De registratiesoftware van Voedselbanken Nederland werd in 2015 gevuld met gegevens van
cliënten, maar nog niet actief in gebruik genomen.

Hetaantal aanvragen bedroeg in2015 totaal 100.
Het cliëntenbestand bedroeg per 31-12-2014
Het cliëntenbestand per 31-12-2015
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Het aantalaanvragen is in 2015 weer iets afgenomen t.o.v. 2014 maar laat nog steeds een
stijgende lijn zien ten opzichte van voorgaande jaren.

ln onderstaande grafiek is een overzicht vanaf 2007 opgenomen.

Jaaroverzicht lntake v.a. 2007
tr2a
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Overzicht beëindigingen 2015:
Over het totale jaar 2015 hebben ook veel wisselingen in het cliëntenbestand plaatsgevonden
en zijn er 107 voedselpakketten weer beëindigd.

beeindigingen
n na heronderzoek 52
rÉ

op eigen verzoek 9

verwijderd + 23
afgewezen 8

r

verhuisd

1

& overleden 2

maximale ternrijn 4

L--

,

wachtlijst 8

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.
Verklaring wachtlijst: aanmeldingen die door diverse oorzaken niet tot een afspraak/aanvraag
hebben geleid.
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Website
Op de Beursvloer 2014 is de Voedselbank in contact gekomen met het bedrijf Budeco. ln 2015
heeft dit bedrijf de website www.voedselbankwoerden ontwikkeld.

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 bliik van
waardering voor hun belangeloze inzet.
ln 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.
ln 2015 heeft de voedselbank Woerden o.a. haar medewerking verleend aan:
- Project vakanties Diaconie Raad van Kerken
- Actie Schoen Doen van de Díaconie Raad van Kerken
- Gratis voetbehandeling via School4us
- De Beursvloer
- Het Pietenontbijt en het Sinterklaas Consulaatfeest.

Financiën
Stichting Voedselbank Woerden is afhankelijk van donaties, in de vorm van geld dan wel
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 vergaart,
wordt aan het doel van de stichting besteed. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding.
Op deze manier streeft Stichting Voedselbank Woerden ernaar de donaties zo adequaat
mogelijk te gebruiken.
Het jaar 2015 is voor Voedselbank Woerden een moeilijk jaar geworden met een verlies van ca
8.000 euro. ln 2014 hebben wij een incidentele gift gekregen, die in 2015 niet meer is
voorgekomen. Daarnaast hebben wij veel voedsel wekelijks moeten bijkopen, omdat de
aanlevering vanuit DC Rotterdam steeds beperkter is geworden. Tevens blljven de kosten
vanwege de voedselveiligheid hoog.

De algemene reserve bedraagt ultimo 2015 € 10.000,-- (ultimo 2014 € 5.000) t. b.v. het
opvangen van calamiteiten en de Voedselbankwerkzaamheden te kunnen voortzetten.
Besloten is de algemene reserve verder op te laten lopen met 5.000 euro per jaar tot aan een
niveau van 25.000 euro om een voldoende buffer te creëren, aangezien de onzekerheden over
de financiering toenemen.

Aangezien het bestemmingsfonds inmiddels negatief is zullen er wegen gezocht moeten
worden om de inkomstenkant aan giften fors te verhogen, met het stoppen van
voedselaankopen en/of het organiseren om het voedsel gratis aangeboden te krijgen (dit lijkt
met de huidige contracten met de locale Jumbo's de weg te zijn).
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Slotwoord
Het bestuur is dankbaar dat, mede door giften van o.m. kerken, bedrijven, scholen en
particulieren, dit werk in 2015 tot stand is gebracht en met de inzet van de 32 vrijwilligers in
staat was dit werk in 2015 uit te voeren.

Woerden, 15-04-2016
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Balans per 31 december 2OL5
(na resultaatbestemming)

3l december

31 december 2015

2OL4

Activa
Voste activo
Materiële vaste activa

0

0

0

0

1,47

204

Liquide middelen

26.615

34.560

TotaalActiva

2§JS2

34J54

1_0.000

-l-5.477

5.000
7.320

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

22.239

22.444

Totaal Passiva

2§J_62

3AJ_64

Vlottende octiva
Voorraden
Overlopende activa

Passiva

Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsfonds
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Staat van baten en lasten over 2015

20L4

2015
Baten

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

!3.174

27.256
10.8s8
1.800

11.000
1.000
2L1

135

204

1,47

25.532

Som der baten

40.253

Lasten

Huurkosten
Gemeentelijke belastingen
Vervoerskosten
Voedselaankopen
Kosten Voedselveil igheid
Kosten vrijwilligers
Publiciteit
Ad min ístratiekosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten

11.000
336
3.607
L2.994
4.422
503
75

10.858
339
2.876
11.853
16.105
600
723

461"

44r

L33

700

0

0

33.529

43.995

Exploitatiesaldo

-J:Jlg

:Ef,A

Resultootsbestemmíng
Ten laste c.q ten bate
bestemmingsfonds

-/- 7.es7

-/-3.742

Som der lasten
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

t.

Algemene toelichting

1.7. Algemeen
Activiteiten
De Voedselbank Woerden is een particulier

een

te

initiatief dat personen in de gemeente Woerden met
laag besteedbaar inkomen een bepaalde periode bijstaat met het verstrekken van

voedsel.

1.2. Grondslogen voor woardering von activa en possiva
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 voorgoond jaor
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 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. ln
beginsel worden de investeringen direct als uitgaven verantwoord in het jaar van aanschaf
vanuit het perspectief van het ideaal complex.
Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
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, is aan de voorraad geen waarde toegekend.
1-.3. Grondslogen voor bepaling van het resultaot

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
Iasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 3

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 zodaníge baten in de staat van
baten en lasten verantwoord.
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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Toelichting op de balans

2.1

Moteriële vaste activo
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. ln 2015 is een nieuw koel- vriessysteem aangeschaft en direct in de
kosten opgenomen.

2.2 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, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

2.3

Vorderingen
Overlopende activa
Nog te ontvangen intrest

Liquide middelen

L47

3L-L2-20L4
204

147

44

31-12-2015

3L-L2-20L5

3t-12-20L4

6.515
20.100

2.1,68

31.397

2§.61s

34160

ING rekenÍng4639621.

Rabobank rekening 129389536
Ra boba nk reke ni ng 317 55027 25

2.4

99s

Kapitaal
Algemene reserve
De algemene reserye bedraagt ultimo 2015 € 10.000,- (ultimo 20L4€5.000)t.b.v. het opvangen
van calamiteíten en de Voedselbankwerkzaamheden te kunnen voortzetten.
Besloten is de algemene reserve verder op te laten lopen met 5.000 euro per jaar tot aan een
niveau van 25.000 euro om een voldoende buffer te creëren, aangezien de onzekerheden over
de financiering toenemen.
Bestemmingsfonds
ln onderstaande tabel is het verloop van het bestemmingsfonds weergegeven:
2015
Stand per 1 januari
7.320

Af: Algemene Reserve (conform bestuursbesluit)
Vanuit de resultaatbestemming
Stand per 31" december

-/- s.ooo
-l-7.797

:l:5.471

2014

t6.062
-/- s.000
-/- 3.742
7320

Aangezien het bestemmingsfonds inmiddels negatief is zullen er wegen gezocht moeten
worden om de inkomstenkant aan giften fors te verhogen, met het stoppen van
voedselaankopen en/of het organiseren om het voedsel gratis aangeboden te krijgen (dit lijkt
met de huidige contracten met de locale Jumbo's de weg te zijn).
Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 5
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Het bestemmingsfonds ultimo 2OL5 zal worden aangewend voor:
het aankopen van voedsel
transportkosten Rotterdam
kosten voor opslag
attentie vrijwilligers
gemeentelíjke belastingen
noodzakelijk investeringen in koelwanden e.d.

2.5

Kortlopende schulden
Overlopende possiva
Kosten

vervoer R'dam

31-12-2015

31-12-20L4

1,45

1,45

Aanschaf bus, verzekeringen etc
Reservering t.b.v. aanpassing huidige locatie c.q.
opslag, stellingen etc.
Kosten Voedselveiligheid

7.000
2.659

6.499

2.439

15.800

Verhuiskosten richting het nieuwe onderkomen
lnrichting nieuwe locatie
Aanschaf koelwand etc Ívm de aanvoer van de
Jumbo supermarkten

2.500
2.500
5.000

0
0
0

q

q

DBg

ua44

Overig
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Het jaar 2015 is voor Voedselbank Woerden een moeilijk jaar geworden met een verlies van ca 8.000

euro. ln 2014 hebben wij een incidentele gift gekregen, die ín 2015 niet meer is voorgekomen.
Daarnaast hebben wij veel voedsel wekelijks moeten bijkopen, omdat de aanlevering vanuit DC
Rotterdam steeds beperkter

is

geworden. Tevens blijven de kosten vanwege de voedselveiligheid

hoog.

3.1

Giften
Het ontvangen bedrag aan giften in 20L5 is genormaliseerd op een niveau van ca 13.000 euro. ln
2014 was het bedrag aan giften ruim 29.000 euro. Dit komt voornamelijk door een gift van de
Lionsclub Woerden te besteden aan versproducten en een gÍft van het personeel c.q.
gepensioneerden van de RABO t.b.v. aanschaf koelkasten. Daarnaast is de bijdrage van
Voedselbank Nederland verder teruggelopen naar 1000 euro.

3.2

Kosten Voedselveiligheid
ln2074 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. ln 2015 hebben wij een
aantal koel- en vrieskasten moeten kopen voor de opslag ter waarde van bijna 4.000 euro.

3.3

Vervoerskosten
ln de post vervoerkosten zit een kostenpost van ruim 2.800 euro voor reparatie van de bus.

i.4

Voedseloonkopen
Aangezien DC Rotterdam steeds minder levert zijn wij genoodzaakt wekelijks voedselaankopen
te doen.

4.

Overige informatie

4.L

Gemiddeld oantal werknemers
Gedurende het jaar 201.5 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Woerden, 15 april 2016
Stichting Voedsel bank Woerden
D.

v.d. Snoek,

voorzitter

H.T.G. Woertman, penningmeester

Mw.

B.C. Brillemans,

secretaris

B. Gussinklo, bestuurslid
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Versloq van de kascommÍssie.

Woerden, 1-5-04-2016

Wij hebben de balans per 31 december 2015, alsmede de rekening van baten en lasten over 2015
van de Stichting Voedselbank Woerden gecontroleerd.
De balans en de rekening van baten en lasten zijn ontleend aan de administratie van de
bovengenoemde stíchtíng.
Op basis van deze kascontrole d.d. L5-04-2016 stellen wij de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het financíeel beleid.
Woerden, 15-O4-2AL6

S.A.M. van Balken

D. van der Snoek
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Begroting 2016 Voedselbank Woerden
Voor de begroting voor 2016 wordt er vanuit gegaan dat wekelijks 95 cliënten 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 (gemeentelijke belastingen)
Vrijwilligerskosten

Administratiekosten/telefoonkosten/bankkosten e.d.
Kosten inz. de eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Afschrijvingskosten inz. Koel- en vrieskasten

Deze kosten, m.u.v. de huisvestingskosten en gemeentelijke belastingen, worden zoveel mogelijk
gefinancierd met de ontvangen giften.

(1:€

Begroting20l6

1,:)

Totaal kosten

Omschriivinq
Lasten
1

Vervoerskosten
Autorit Woerden-Rotterdam v.v.

1.200

1.200
2

Voedselkosten
Voedselaankopen

15.000
15.000

3

Orqanisatiekosten
Huur De Bleek 6 Woerden

Overioe huisvestinqskosten
Vri.iwilligerskosten
Adm. kosten/telefoonkosten/bankkosten
Afschriivi nqskosten koel/vrieskasten
Kosten NVWA

e.d.

14.000
350
300
700
900
300
16.550

4

Diversen
Onvoorzien

1.000
1.000

33J50
Baten
Giften

9.000
9.000

Exploitatie tekoÉ
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