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lnleiding
Sinds 2006 is de Voedselbank Woerden werkzaam in de gemeente Woerden. Voedsel is een
primaire levensbehoefte voor mensen, maar er wordt veel verspííd. 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 (wee$ in staat zijn in hun eigen behoefte te
voorzien. l-{iermee wordt nood gelenigd en verspilling voorkomen.
Per eind 2017 werden 80 huishoudens met 258 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 2017 niet gewijzigd ten opzichte van 31 december 2016.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 was als volgt:

D. van der Snoek voozitter
L. Brillemans secretaris
H. Woertman penningmeester

B. Gussinklo lid

ln de loop van2017 is de bestuursstructuur gewijzigd in een dagelijks bestuur en een
bestuurslid CoördinatorAlgemeen, daarnaast zijn er coördinatoren voor lntake, Logistiek,
Opslagluitgifte, Voedselveiligheid aangewezen. Gezocht wordt naar een coördinator middelen.
Het bestuur vergaderde in 2017 I maal. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 30217159.

Vrijwilligers
De Voedselbank Woerden heeft u|t.2017 de beschikking over 27 vrijwilligers. Wij kunnen
rekenen op een trouw vrijwilligersbestand. Een groot aantal is al vanaÍ de start in 2006
werkzaam als vrijwilliger. Echter het vinden van vrijwilligers met specifieke taken, zoals
chauffeurs en bijrijders, ís lastig.
Er is in 2CI17 1 vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd op 16-01-2017 zrjnde de Nieuwjaars-
bijeenkomst.

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.
Daarnaast wordt deelgenomen aan overlegbijeenkomsten van de Voedselbanken regio Utrecht.
Bij deze organen worden de vergaderingen door de voorzítter en secretarís bijgewoond.

Voedselbanken in de regio
Vanuit het Distributiecentrum Voedselbank Rotterdam werd in 2017 op donderdagochtend de
Voedselbank bevoorraad op de locatie De Bleek in Woerden. Dit is tevens het overslag punt
voor de VoedseÍbanken in de regio (Montfoort, De Ronde Venen en Oudewater).ln 2017
droegen wij, naar rato van het aantal cliënten, per kwartaal een bijdrage aan Distributiecentrum
Rotterdam voor het in stand houden van het Distributiecentrum Voedselbank Rotterdam.
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Gemeente Woerden en overige sponsoren
h 2A17 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de ruimte in De

Bleek 17.

Ook dit verslagjaar heeft de Nissan & Mitsubishi-dealer Norbert Driessen een bestelbusje aan

de Voedselbank Woerden ter beschikking gesteld.

Herkomst levensmiddelen
Ook in 2017 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.

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.
ln 2017 werd er op dinsdag, woensdag en donderdag producten opgehaald bij 2 Jumbo-filialenl

en in december 2A17 volgde het 3" Jumbo-flliaal. Het betreft vlees, vis, kip al dan niet voor ons

ingevroren. Daarnaast worden groenten, fruit en kant- en klaarmaaltijden geleverd.

Vanaf 1-7-2A17 is de maandag aan het ophaalschema toegevoegd.
DC Jumbo Woerden biedt op aÍroep grote partijen groente en fruit op dinsdag, woensdag en

donderdag aan, die door ons, in overleg met DC Voedselbank Rotterdam, worden opgehaald.
Een deeí hiervan wordt doorEegeven aan Voedsetbanken Ín de regío.

Wekelijks leveren 3 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. Voor die t'rjd hebben vrijwilligers 's morgens de ruimte ingericht en de aanvoer
geregeld, waarna om 12.30 uur doorvrijwilligers de kratten worden gevuld.

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
Sinds mei 2015 beschikken wij over de zgn"groene status". Jaarlijks worden we gecontroleerd

of we nog conform de strenge regels op het gebíed van de voedselveilígheíd werken. Ook ín

mei 2017 is het Certificaat bij onaangekondigde controle wederom door bureau Senz
afgegeven.

Jaaroverzicht intake 2At7 en overzicht voorgaande jaren
Het aantal aanvragen is in 2017 fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Dit is deels toe te schrijven aan vermindering van het aantal statushouders dat een beroep doet
op de Voedselbank. Maar zeker ook aan de verbetering van de economie. Circa 15% van de
aanvragen wordt niet gehonoreerd omdat men ruim boven de norm uit komt.
Het aantal beëindigingen is vergelijkbaar met 2016, waardoor het aantal huishoudens dat
gebruik maakt van de Voedselbank weer terug is op het niveau van 2015.
Er is een toename van het aantal huishoudens dat langer dan 3 jaar een voedselpakket nodig
heeft. Dit is een gevolg van het feit dat de termijn voordat men daadwerkelijk in de
schuldsanering wordt opgenomen steeds langer wordt. Vaak is men al 1 of 2 jaar aÍhankelijk
van de Voedselbank voordat het Íeitelijke saneringstraject van 3 jaar gaat lopen.

De criteria zijn voorgeschreven door de Verenígíng NederÍandse Voedselbanken.
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99 huishoudens
80 huishoudens

Jaaroverzicht v.a. 2007

I

I níeuwe aanvragen

ffi clientenbestand 31 decernber

r:f beeindigingeïl

Overzicht beëindigin gen 2O77 :
h 2417 is het pakket van 79 huishoudens beëindigd. Meer dan 80% daarvan kan weer op eigen
kracht verder (zie tabel hieronder).

beeÍndigingen

I Boven norff

§ Niet verschenen i:ij herinake

ffi Pakket rneerdere keren niet
npgehaaid

:i Verhuisd

r Maximale termijn

§ Niet in staat pakket op te haien

Het cliëntenbestand per 1-1-2Q17
Het clientenbestand per 1-1-2018

40

2A

2W7 Z0A8ZA09 2010 2011 741220t37A142015 2016 2017
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Diversen
ln 2017 heefi 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. 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 zt1

dankbaar is voor de donaties, deze met respect behandelt en dat de donaties aankomen op de
plaats van bestemming. Dit geldt voorzoweldonaties in de vorm van geld als ín de vorm van
goederen.
Stichting Voedselbank Woerden heeft geen winstoogmerk. Al het geld dat de stichting vergaart,
wordt aan het doelvan de stichting besteed. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding.
Op deze manier streeft Stichting Voedselbank Woerden ernaar de donaties zo adequaat
mogetijk te gebruiken.

Het jaar 2017 heeft Voedselbank Woerden ondanks tegenvallende financiële giften en hoge
huurlasten met een klein positieÍ resultaat kunnen afsluiten. Dankzij het samenwerkingsverband
met lokale supermarkten (met name Jumbo) en talvan acties hebben wij slechts beperkt
voedsel hoeven aan te kopen. Ook in 2017 hebben wij de financiële naweeën kunnen ervaren
van de verhuizing in 2016. Helaas voor 2018 staat wederom een verhuizing op stapel waarvoor
de nodiEe rniddelen nodig zijn. De kosten voor voedselveiligheid blijven onverminderd hoog.

De algemene reserve bedraagt ultimo 2A1V € 20.000,-- t.b.v. het opvangen van calamiteiten en
de Voedselbankwerkzaam heden 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 bufferte creëren, aangezien de onzekerheden over
de financiering toenemen.

Het bestemmingsfonds is negatief met een bedrag van ca € 13.000,-- . Er zullen wegen
gezocht moeten worden om aan de inkomstenkant de giften fors te verhogen. Hiertoe zal een
fondswervings- en actieplan worden gemaakt en uitgevoerd.

Vooruitblik
Voedselbanken Nederland versoepeld per 1 januari2018 de leefgeld criteria.
De ARBO (ArbeÍdsveiligheid), opgelegd vanuít Voedselbanken Nederland, zaÍ in 2018 zijn
beslag gaan krijgen. Daarnaast staat Fondswerving hoog op de agenda.
ln de 2* helft van 2A1B zal de voedselbank moeten verhuizen naar een andere locatie.
Naast inspanningen van de vrijwilligers om een geschiKe locatie te vinden, die aan alle eisen
voldoet, vergt dit de nodige financiële middelen.
Als gevolg van de vergrote aanvoer zal uitbreiding van koel- en vriescapaciteit nodig zijn,
alsmede een grotere bestelbus, waarin gekoelde rolcontainers mee vervoerd kunnen worden.

§lotwoord
Het bestuur is dankbaar dat door giften van o.m. kerken, bedrijven, scholen en particulieren, dit
werk in 2017 lot stand ís gebracht met de inzet van de + 30 vrÍjwilligers.

Woerden, 17-44-2418
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Balans per 31 december 20L7

(na resultaatbestemming)

31 december 2Ot7 3l december 2016
Activa

Vaste activd
Materiële vaste activa

Vlottende actíva
Voorraden
Overlopende activa

LÍquÍde míddelen

TotaalActiva

Passiva

Kapitool
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal Passiva

0

0
7.226

36.149

11&

20.ooo
-l-t?.6e6

36.O71,

43_375

0
10.807

33.377

M.T8A

15.000
-l- tt.tz2

40.306

44-184
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Staat van baten en lasten over 2OL7

2AL7 24rc

Baten

Giften
Bijzondere gift
Subsidie Gemeente Woerden
Bijdrage Voedselbank Nederla nd
Opbrengst oud papier
Rente baten

Som der baten

Lasten

Huurkosten
Gemee ntelijke belastíngen
Vervoerskosten
Voedselaankopen
Kosten kinderen
Kosten inrichting gebouw
Koste n Voedselveil igheid
Kosten vrijwilligers
Publiciteit
Ad ministratiekosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten

Som der lasten

Exploitatiesaldo

Resultuatsbestemming
Ten laste c.q ten bate
bestemmingsfonds

11.018

3.000
24.754

1..182

269
39

40.258

22.255
281

5.051
50

319

4.842
2.301

525

0

1.o37

214
0

35.832

xa.q2§

+ 3.426

15.118
500

13.750
1.000

253
5L

34.672

t3.687
342

2.595
3.242

524
8.727
1.121"

137

378

604

0
0

31.317

-l=§§

-/-64s
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemenetoelichting
1.L. 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 waardering van octivo 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 vaorgoand jaor
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Moteriële voste octiva
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten

onder aftrek van lineaíre 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 beschikkíng

worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

L.3. Grondslagen voor bepaling van het resultaot

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.

trrl}
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Baten waarvoor een bijzondere bestemmíng ís 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. Met uitzonderÍng van geactÍveerde kosten, díe over meerdere jaren worden
verantwoord.
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2 Toelichting op de balans

2.1" Materiële vaste activo
De Stichting Voedselbank Woerden heeft in 2008 een koelcel voor nihil overgenomen zonder
bijkomende kosten en derhalve tegen nihil gewaardeerd. ln 2013 zíjn 2 diepvrieskasten
geschonken en derhalve tegen nihil gewaardeerd. ln 2014 is een enkele en een dubbele koelkast
ín bruikleen genomen.

2.2 Voarraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De Stichtíng Voedselbank Woerden
verkríjgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter beschikking
worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

ilr{lt

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

(afschrijving in 20 maanden)
Vooruitbetaalde huurkosten L't" kwartaal

Liquide middelen

Rabobank rekening 129389536
Rabobank spaarrekeni ng 317 55A2725

Stand per L januari

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

3t-12-20t7
39

1.868

31-12-2017

649
35,500

36.149

2017
-/-t]-.t22
-/- s.ooo

+ 3.426

--:/:U.699

31-12-2416
51

5.602

5.154

ru-847,

3!-12-2016

1,.1,29

32.248

33,377

2016
-l-s.477

-1- 5.ooo
-/- 64s

-J_u.uz

5.319

7.U§

2.4 Kopitaal
Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 20.000,-- (ultimo 20L6 € 15.000) 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.

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

Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 5
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Aangezien het bestemmingsfonds inmíddels negatíef is zullen er wegen gezocht moeten worden
om de ínkomstenkant aan gíften fors te verhogen.

Het bestemmingsfonds ultimo 2Ot7 zal worden aangewend voor:
- het aankopen van voedsel en luiers
- transportkosten Rotterdam
- kosten voor diesel voor de in bruíkleen gekregen voedselbank bus
- kosten voor opslag en voedselveiligheid
- attentie vrijwilligers
- gemeentelijke belastingen
- noodzakelijk investeringen

2.5 Kortlopende schulden
Overlopende possivo

Kosten vervoer R'dam

Aanschaf bus, verzekeringen etc
Reserveríng te betalen facturen
Reserveríng bijzonder gift
Kosten Voedselveiligheid
Verhuiskosten richting het nieuwe onderkomen
lnrichting nieuwe locatie {na 1,/7 /2A§l.
Aanschaf koelwand etc ivrn de aanvoer van de
Jumbo supermarkten
Aanschaf schoonmaakinstallatie

3!-12-2A!l

1.845
7.500

650
11.500
2.500
2.500
8.076

0

1.500

3§.W1

3t-12-2016

566

7.000
3.000

14.500
2.s00

0

7.74A
5.000

4gé"4§
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3 Toelichting op de staat van baten en lasten

Het jaar 2OL7 ís voor Voedselbank Woerden een jaar geworden met een beperkt positief resultaat
van ca 3.400 euro. De jaren daarvoor is er nog een verlies geleden. De belangrijkste reden in de
omslag van het resultaat ligt in een sterke verlaging van de voedselaankopen (nagenoeg nihil). De

baten waren hoger (hogere subsidie Gemeente) en de kostenwaren ook hoger (hogere huurlasten)
dan over 2016. ln 2016 hebben wij kosten moeten maken als gevolg van de verhuizing naar De Bleek
!7.

3.1- Giften
Het ontvangen bedrag aan giften in 2OL7 ís bij alle doelgroepen (kerken, bedríjven, partícuÍíeren,
scholen) ten opzichte van 20L6 teruggelopen. Dit betekent dat er een actieplan fondsenwervÍng
zal worden gemaakt. ln 2016 is een bijzondere gift van 15.000 euro ontvangen, waarover
besloten is dat wij deze over 60 maanden verantwoorden. Dit betekent voor 201-7 een
verantwoording als bijzondere gift van 3.000 euro.

3.2 Huurkosten
Eind oktober 2016 zijn wij verhuisd naar De Bleek 17. De huurkosten op jaarbasis van De Bleek
!7 zijn substantieel hoger (huurkosten van ruim 22.000 euro) dan die van De Bleek 6

{huurkosten van ruim 13.000 euro). Gelukkig heeft de Gemeente het subsidiebedrag voor 2A17
hierop aangepast.

3.3 inrichtingskosten De Bleek L7
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 1 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. h 2A17 zijn nog wat verdere kleine
aanpassingen uitgevoerd.

4. Overige informatie

4.1 Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2017 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Woerden, 17 april 2018
Stichting Voedselbank Woerden

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

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

$rïl
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Verslaq van de koscommissie.

Woerden, 27-03-20L8

Wij hebben de balans per 31 december 2077, alsmede de rekening van baten en lasten over 2017

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.27-03-2018 stellen wij de vergadering voor de penningmeester

decharge te verlenen voor het financieel beleid.

w.g. S.A.M. van Balken w.g.W. Hoogendoorn
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