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lnleiding
Sinds 2006 is de Voedselbank Woerden werkzaam in de gemeente Woerden. Het is een
turbulent jaar voor de Voedselbank geweest i.v.m. de onzekerheid over de huisvesting. Vanaf 1

november 2016 zrln wij gevestigd aan De Bleek 17 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 zijn in

hun eigen behoefte te voorzien. Hiermee wordt nood gelenigd en verspilling voorkomen.
Per eind 2016 werden 99 huishoudens met 294 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
Het bestuur is in 2016 niet gewijzigd ten opzichte van 31 december 2015.
De samenstel[ing van het bestuur per 3'Í december 2016 was aÍs voÍgt:

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

Het bestuur vergaderde in 2016 negen keer. De stichting staat ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30217159.

Vrijwilligers
lnclusief het bestuur heeft de Voedselbank Woerden ultimo. 2016 de beschikking over 32
vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op een trouw vrijwilligersbestand. Een groot aantal is al vanaf
de start in 2006 werkzaam als vrijwilliger. Momenteel is er een wachtlijst voor nieuwe
vrijwilligers.
Helaas hebben we voor het eerst in ons bestaan afscheid moeten nemen van 2 vrijwilligers
i.v.m. overlijden.
Er is dit verslagjaar een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd op '11 januari 2016 zijnde de
N ieuwjaarsbijeen komst, waarbij ook externe relaties zij n uitgenod igd.

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
Vanuit het Distributiecentrum Voedselbank Rotterdam werd in 2016 op donderdagochtend de
goederen geleverd op de locatie De Bleek in Woerden alsmede ten behoeve van de
voedselbanken in Montfoort, De Ronde Venen en Oudewater. Dit is ook het overslag punt voor
de Voedselbanken in de regio. ln 2016 betaalden wij per kwartaaleen bijdrage aan
Distributiecentrum Rotterdam voor de geleverde producten.
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Gemeente Woerden en overige sponsoren
ln 2016 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de ruimte in De

Bleek 6 en De Bleek 17.

Sinds begin 2016 heeft de Nissan & Mitsubishi-dealer Norbert Driessen een bestelbus aan de

Voedselbank Woerden ter beschikking gesteld.

Herkomst Ievensmiddelen
Ook in 2016 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. De
gezamenlijke kaasboeren, vertegenwoordigd in de ACW, hebben een percentage van de
opbrengst van de veiling op de Graskaasdag op 4-6-2016 in natura ter beschikking gesteld van
de Voedselbank.
Voedselbanken Nederland heeft een overeenkomst aangesloten met het hoofdkantoor van
Jumbo m.b.t. levering van producten, die tegen de t.h.t.-datum lopen.
Sinds februari 2016 wordt er op dinsdag, woensdag en donderdag producten opgehaald bij een
Jumbofiliaal en in april2016 volgde het 2" Jumbofiliaal. Het betreft vlees, vis, kip al dan niet
voor de Voedselbank ingevroren. Daarnaast worden groenten, fruit en kant- en klaarmaaltijden
geleverd.
ln het 3e kwartaal 2016 volgde op donderdag de supermarkt in Linschoten met ingevroren
producten en brood.
Sinds november 2016 levert DC Jumbo Woerden op afroep grote partrjen groente en fruit op
dinsdag, woensdag en donderdag, die door ons worden opgehaald. Een deel hiervan wordt
doorgegeven aan Voedselbanken in de regio, aangevuld met de Voedselbank Stichtse Vecht
en Voedselbank Utrecht.
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 vrijwilligers 's
morgens de ruimte ingericht en de aanvoer geregeld, waarna om 12.30 uur 6 vrijwilligers de
kratten komen vullen.
Naast de inhoud van de kratten ontvangen de cliënten ingevroren producten, die i.v.m. de
voedselveiligheid vanuit koelboxen worden uitgedeeld, verse gekoelde producten uit de koeling
en overige artikelen, die men zelf kan kiezen.
Deze methode van uitdelen vereist de nodige inspanning van vrijwilligers.

Voedselveiligheid
ln 2014 heeft de Voedselbank Woerden zich aangemeld het voedselveiligheidsproject van de
Voedselbanken Nederland. ln 2015 is de zgn"groene status" bereikt. Jaarlijks worden we
gecontroleerd of we nog conform de strenge regels op het gebied van de voedselveiligheid
werken. ln mei 2016 is het Certificaat na onaangekondigde controle wederom door bureau
Senz afgegeven.

Toelatingscriteria en I ntake
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.
ln 2016 zijn de criteria niet veranderd t.o.v. 2015.
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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 nieuwe toetsing plaatsvindt.
Sinds 2016 wordt er gebruik gemaakt van registratiesoftware van Voedselbanken Nederland
met het programma Voedselbanken. nu.

Het aantal aanvragen is in 2016 vrijwel gelijk gebleven met 2015. Doordat het aantal
beëindigingen een stuk lager ligt dan in 2015 is het aantal huishoudens dat eind 2016 gebruik
maakt van de Voedselbank het hoogste sinds 2007 . De reden daarvan is dat veel huishoudens
in een schuldsaneringstraject zitten en dus voor een langere periode een voedselpakket nodig
hebben.

Dit leidt tot het volgend overzicht:
Kinderen
0
1

2
3
4
5

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

Het cliéntenbestand per 1-1-2016
Het cliëntenbestand per 1-1-2017

80 huishoudens
99 huishoudens

1.40

120

100

In onderstaande grafiek is een overzicht vanaf 2007 opgenomen.

Jaaroverzicht Intake v.a. 2007
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Overzicht beëindigin gen 2OL6:
ln 2016 is het pakketvan 74 huishoudens beëindigd. Het merendeeldaarvan kan weer op
eigen kracht verder (zie tabel hieronder).

beeindigingen

I Boven nornl

I Nict vcrschcncn bii hcrinakc

§ PakkL.ttneerderc kcrcn nict
opgehaald

IAígewczcrt bi, intakc

I Vcrhr.risd

§ Maximale tcrmiin

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.

ln 20'16 heeft de voedselbank Woerden o.a. haar medewerking verleend aan:
- Project vakanties Diaconie Raad van Kerken
- Actie Schoen Doen van de Diaconie Raad van Kerken
- De Beursvloer
- Samen voor Sint evenement

Financiën
Stichting Voedselbank Woerden is afhankelijk van donaties, in de vorm van geld dan wel
goederen, tijd en/of expertise. Stíchtíng VoedseÍbank 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.

Jaarverslag 2016
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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 2016 heeft Voedselbank Woerden met een nihil resultaat kunnen afsluiten. Dankzrj het
samenwerkingsverband met lokale supermarkten (met name Jumbo), tal van acties zoals de
Graskaasmarkt hebben wij slechts beperkt voedsel hoeven aan te kopen. Een belangrijke
incidentele kostenpost in 2016 is de verhuizing en inhuizing naar Bleek 17. Gelukkig hebben wij
ook een incidentele gift gekregen om dit mogelijk te maken.

De algemene reserve bedraagt ultimo 2016 € 15.000,-- t.b.v. het opvangen van calamiteiten en
de werkzaamheden van de Voedselbank te kunnen voortzetten.
Besloten is de algemene reserye 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.

Het bestemmingsfonds is negatief met een bedrag van ca € 11.000,-- . Er zullen 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).

Vooruitblik
Per 1 januari 2017 worden de leefgeld criteria versoepeld i.v.m. de vergrote aanvoer van
voedseloverschotten.
Uitbreiding van het ophalen door de Voedselbank van producten bij Jumbo's op de
maandagochtend zal leiden tot meer aanvoer; we overwegen een extra uitgiftemoment van
verse producten aan onze cliënten in te lassen.
Als gevolg van de vergrote aanvoer zal uitbreiding van koel- en vriescapaciteit nodig zijn,
alsmede een grotere bestelbus, waarín gekoeÍde roícontainers mee vervoerd kunnen worden.

h 2417 zullen verkennende gesprekken plaatsen m.b.t. het uitbreiden van de Voedselbank
Woerden met een functie van een distributiecentrum.

Slotwoord
Het bestuur is dankbaar dat door giften van o.m. kerken, bedrijven, scholen en particulieren, dit
werk in 2016 tot stand is gebracht met de inzet van de 32 vrijwilligers.

Woerden, 15-04-2017
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Balans per 31 december ZOLG

(na resu ltaatbestemming)

3l december 2OLG 31 december 2015

Activa

Vaste octivo
Materiële vaste activa

Vlottende activo
Voorraden
Overlopende activa

Liquide middelen

TotaalActiva

Passiva

Kapitool
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal Passiva

0

10.807

33.377

44-184

15.000
-/-L1,.122

40.306

44,184

0

L47

26.61,5

2§J_62

10.000
-/- 5.477

22.239

26J_62
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Staat van baten en lasten over zOtG

20L6 2015

Baten

Giften
Bijzondere gift
Subsidie Gemeente Woerden
Bijdrage Voedselban k Nederland
Opbrengst oud papier
Rente baten

Som der baten

Lasten

Huurkosten
Gemeentelijke belastingen
Vervoerskosten
Voedselaankopen
Kosten kinderen
Kosten inrichting gebouw
Kosten Voedselveilisheid
Kosten vrijwilligers
Publiciteit
Admin istratiekosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten

Som der lasten

Exploitatiesaldo

Resultoatsbestemming
Ten laste c.q ten bate
bestemmingsfonds

15.118
s00

13.750
L.000

253
51

30.672

L3.687

302
2.595
3.242

524
8.727
1.121.

137

378
604

0

0

31..317

4_§Ë

-/- 64s

1.3.L79

0

1L.000
1.000

211,

L47

25.537

11.000
333

3.607
12.994

277

0

4.L45
503

75

461
133

0

33.534

-:E-99f

-/-7.ee7
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemenetoelichting
1.1. 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.

1.2. Grondslogen voor woordering von activo en passiva

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 voorgoand jaor
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.

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.

L.3. Grondslagen voor bepaling van 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 in de staat van

baten en lasten verantwoord.

Ífït
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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. Met uitzondering
van bijzondere giften, die over meerdere jaren worden verspreid.

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

Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 4
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2 Toelichting op de balans

2.2

Moteriële 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 diepvrieskasten
geschonken en derhalve tegen nihil gewaardeerd. ln 2014 is een enkele en een dubbele koelkast
in bruikleen genomen.

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, Ís aan de voorraad geen waarde toegekend.

Írïl

2.L

2.3 Vorderingen
Overlopende activo
Nog te ontvangen intrest
Geactiveerde kosten gebouwspecifieke kosten

(afschrijving in 20 maanden)
Vooruitbetaalde huurkosten 1"" kwartaal 2017

Liquide middelen

Rabobank rekening 129389536
Ra bo ba n k spaa rre ke n i ng 317 55027 25

Stand per 1- januari

Af: Algemene Reserve (conform bestuursbesluit)
Vanuit de resultaatbestemming
Stand per 3L december

3L-L2-2016
51

5.602

5.154
10É07

3L-L2-2416

1,.129

32.248
33.377

2016
-/-s.477
-/- s.oo0

-/-64s

--L-L1=122

3t-t2-20L5
1.47

q

3t-L2-2015

6.515

20.100

26-615

2015
7.320

-/- s.ooo
-/-t.tgt
-Jésf

I
147

2.4 Kapitaol
Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt ultimo 2016 € 15.000,-- (ultimo 2Ot5 € 10.000) t.b.v. het
opvangen van caÍamÍteiten 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:
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Aangezien het bestemmingsfonds inmiddels negatief is zullen er wegen gezocht moeten
worden om de inkomstenkant aàn 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).

Het bestemmingsfonds ultimo 2O1.6 zal worden aangewend voor:
- het aankopen van voedsel en luiers
- transportkosten Rotterdam
- kosten voor diesel voor de voedselbank bus
- kosten voor opslag en voedselveiligheid
- attentie vrijwilligers
- gemeentelijke belastingen
- noodzakelijk investeringen in koelwanden e.d.

2.5 Kortlopende schulden
Overlopende possivo

Kosten vervoer R'dam
Aanschaf bus, verzekeringen etc
Reservering te betalen facturen 201,6

Reservering bijzonder gift
Kosten Voedselveiligheid
Verhuiskosten richting het nieuwe onderkomen
lnrichting nieuwe Íocatie (na 1"/7/201.8)
Aanschaf koelwand etc ivm de aanvoer van de
Jumbo supermarkten

3t-12-2016 3L-L2-2015

1,45

7.000
0

0

2.439
2.500
2.500
5.000

u.239

s66
7.000
3.000

14.s00
2.500

0

7.740
5.000

40-306
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3 Toelichting op de staat van baten en lasten

Het jaar 2015 is voor Voedselbank Woerden een jaar geworden met een beperkt verlies van ca 650
euro. Over 2015 was het verlies nog ca 8.000 euro. De baten waren ca 5.000 euro hoger (meer giften
en hogere subsidie Gemeente) en de kosten ca 2.000 lager dan over 2015. ln 2016 hebben wij kosten
moeten maken als gevolg van de verhuizing naar Bleek 17.

3.7 Giften
Het ontvangen bedrag aan giften in 2016 is genormaliseerd op een niveau van ca 15.000 euro
(2015: ca 13.000 euro). ln 20L6 is een bijzondere gift van 15.000 euro ontvangen, waarover
besloten is dat wij deze over 60 maanden verantwoorden.

i.2 Huurkosten
Eind oktober 2OL6 zijn wij verhuisd naar Bleek 1.7. De huurkosten op jaarbasis van Bleek t7 zijn
substantieel hoger (huurkosten ruim 21.000 euro) dan van Bleek 6 (huurkosten ruim 13.000
euro). Het subsidiebedrag voor 20L7 is hier op aangepast.

3.3 inrichtingskosten Bleek 77
De totale inrichtingskosten bedroegen ruim 14.000 euro. Hiervan zijn ruim 6.200 euro gebonden

aan het gebouw (vinyl vloer). Deze kosten worden afgeschreven in 20 maanden, omdat het
huidige huurcontract loopt tot l juli 2018. De overige kosten bestaan uit verhuiskosten 2.300
euro, aanschaf nieuwe koel/vriescombinatie 2.500 euro, aanpassen electra 900 euro, aanschaf
opbergrekken 900 euro en andere kleine uitgaven.

4. Overige informatie

4.7 Gemiddeld aontol werknemers
Gedurende het jaar 2016 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Woerden, 15 april20!7
Stichti ng Voedsel bank Woerden

D. v.d. Snoek, voorzitter Mw. B.C. Brillemans, secretaris

H.T.G. Woertman, penningmeester B. Gussinklo, bestuurslid

Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 7



Versloa van de koscommissie.

Woerden, 20-03-20L7

Wij hebben de balans per 31 december 2015, alsmede de rekening van baten en lasten over 2016

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. 20-03-2017 stellen wij de vergadering voor de penningmeester

decharge te verlenen voor het financieel beleid.

Woerden, 20-03-20L7

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