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Voorwoord

De voedselbank groeide en groeide. Het werd een onderneming op zich. Wat
begon met elke week enkele kratten met voedsel, werd enkele honderden kratten
per week. Wat vroeg dit project veel van onze aandacht en wat ging juist in dit
project veel geld om. Het vroeg om de constructie van een eigen stichting. Dat
hebben we kunnen realiseren op 12 februari 2014. De Stichting Voedselbank
Spijkenisse en omstreken werd daarmee een vaststaand feit.
De voedselbank begon als één van de projecten van Stichting Vrede voor de Stad.
De voedselbank is als zelfstandige stichting nog steeds een van de projecten van
deze stichting. De bestuurssamenstelling van de Stichting Voedselbank Spijkenisse
e.o. is dezelfde als van het bestuur van de Stichting Vrede voor de Stad, maar is als
bestuur van de voedselbank welbewust aangevuld met de coördinator van de
voedselbank. Op deze manier hopen we dat het de voortgang van het werk bij de
voedselbank ten goede mag komen.
De voedselbank Spijkenisse e.o. kwam de jaren door steeds naar voren in het
jaarverslag van de Stichting Vrede voor de Stad. Dat zal dus vanaf nu anders
worden. In dat jaarverslag staat vanaf het verslagjaar 2014 een verwijzing naar het
eigen jaarverslag. Als waarnemend voorzitter is het mij een vreugde het eerste eigen
jaarverslag van onze Voedselbank bij u te mogen introduceren. Het ligt bij deze voor
u.
Dit is een verslag wat u het reilen en zeilen van onze voedselbank nauwkeurig
presenteert. Veel getallen komen langs. Feiten worden gemeld. Het werk van vele
vrijwilligers heeft dit mogelijk gemaakt. Subsidie, donaties, giften en sponsorgelden
mochten we ontvangen. Het stemt ons tot grote dankbaarheid dat mede hierdoor
het werk van onze voedselbank een jaar lang mocht voortgaan.

Ds. Arie van Ek,
waarnemend voorzitter
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Bestuur

Bij de oprichting van de nieuwe stichting was de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter:

A.van Groos

Secretaris:

M.H.van Ek-Veldhuizen

Penningmeester:

M.W.Waskowsky

Adj. voorzitter:

A.van Ek

Alg. bestuurslid:

G.van Buuren

Alg. bestuurslid:

P.J.Hoorens-Kuijpers

Alg. bestuurslid:

H.C.J.Hoogbruin

Coördinator:

A.Bonninga

Helaas is in de maand juni van 2014 de voorzitter van onze stichting Arjen van Groos
overleden. Zijn stimulerende wijze van leiding geven wordt node gemist!
In de loop van 2014 is het bestuur versterkt met P.A. Paauw als algemeen bestuurslid.
De invulling van de vacante functie van voorzitter is helaas nog niet gerealiseerd.
Het bestuur kwam in 2014 acht maal bijeen.

Cliënten: Intake en her-controle.
Voor het eerst in ons bestaan is in 2014 het aantal voedselpakketten, dat elke week
wordt uitgedeeld, gedaald. Ter vergelijking de cijfers van de laatste drie jaar:
31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

Spijkenisse en directe omgeving

420

562

512

Brielle

41

41

41

Goeree Overflakkee

50

55

54

Rozenburg

37

40

29

123*

132*

Hoeksche Waard*

120*

* De goederen voor de Hoekse Waard worden sinds 2013 niet meer als pakketten
geleverd, maar in bulkvorm.
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In Spijkenisse en directe omgeving voorzien wij per 1/1/2015 ongeveer 1300 mensen
van aanvullend voedsel. Er waren in 2014 222 nieuwe inschrijvingen en er zijn 272
gezinnen uitgestroomd, een netto afname dus van 50 huishoudens.
Het grote aantal cliënten, alsmede de noodzakelijke jaarlijkse her-controle, hebben
er toe geleid dat een tweede intake-medewerker noodzakelijk werd. Inmiddels is de
daartoe benodigde laptop aangeschaft en hopen we begin 2015 een extra
vrijwilliger opgeleid te hebben. Het in gebruik zijnde softwarepakket voor de cliëntenadministratie is in de loop van 2014 verder geoptimaliseerd, zodat statistische
informatie vanuit het systeem eenvoudiger beschikbaar is.

Toelevering producten.
In het jaar 2014 is het aantal ontvangen pallets weer toegenomen, mede door het
feit dat een paar leveranciers grote donaties hebben gedaan. Het aantal
ontvangen pallets bedroeg 1875 met een totaal gewicht van ca.1.410.000 kilo.
Er zijn inmiddels wel waardevolle contacten, waaronder met een andere
voedselbank in de regio, en tuinders uit de regio ontstaan. Daardoor hebben we
regelmatig de beschikking over verse tomaten, groenten.
Ook de supermarktacties, die twee keer per jaar gehouden worden, zijn een
belangrijke bron van uit te delen goederen. De daarbij opgehaalde producten
worden gebruikt om de pakketten steeds aan te vullen tot een verantwoord
voedselpakket.
Uitwisseling van goederen met andere voedselbanken vond ook in het afgelopen
jaar zeer regelmatig plaats.
Opslagruimte en transportvoorzieningen.
In 2014 zijn een aantal verbeteringen in de bedrijfsvoering gerealiseerd. Allereerst
heeft de sponsor, die ons volledig kosteloos gedurende (al) ca. 5 jaar een
vrachtauto beschikbaar heeft gesteld deze in 2014 vervangen door een beduidend
grotere auto, die bovendien voorzien is van een koel- en vries-aggregaat. Daarmee
kunnen dus grote hoeveelheden goederen, die gekoeld vervoerd moeten worden,
op een verantwoorde wijze worden
opgehaald e/o weggebracht. Daarnaast
hebben we de bestelbus, die we ooit
tweedehands geschonken hebben
gekregen, kunnen vervangen door een
relatief jonge bestelbus, die ook voorzien
is van koel/vriesfaciliteiten. De financiering
van de bus is verzorgd door het
Oranjefonds en door de landelijke
Vereniging van Voedselbanken, die
daarvoor middelen beschikbaar had
gekregen van een landelijke loterij.
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Via sponsoring konden in het afgelopen jaar ook een vloer-boenmachine, een
vaatwasser, een koffiezetapparaat, een laptop en een flatscreen voor informatieoverdracht aan cliënten worden aangeschaft. Ook mochten we een elektrische
palletwagen ontvangen voor gebruik in de vrachtauto. Ook is de koffiekamer voor
de vrijwilligers voorzien van een aantal lockers, waar waardevolle spullen kunnen
worden bewaard tijdens de werkzaamheden in de voedselbank.
Tenslotte is de gehele loods geverfd, zijn er beschermsteunen rondom de
stellingpoten aangebracht en zijn een aantal elektrische aansluitingen vernieuwd.
In 2014 is de loodsverlichting vervangen, waardoor een aanzienlijke besparing op de
energiekosten mogelijk is.
HACCP-certificaat.
Door de beschikbaarheid van goede
koel/vriesfaciliteiten, gekoppeld aan transportmiddelen
die gekoeld vervoer mogelijk maken, heeft de
Voedselbank Spijkenisse zich aangemeld bij de
landelijke vereniging voor verkrijging van het door
iedere voedselbank gewenste HACCP-certificaat. Dit
certificaat wordt verkregen na een proefkeuring,
gevolgd door een officiële keuring op zaken die de
voedselveiligheid kunnen beïnvloeden. Wijze van
opslag, housekeeping en controle van alle relevante
handelingen zijn belangrijke test-onderdelen. De
Voedselbank Spijkenisse slaagde met een uitstekende
score van 94 uit een maximum van 100 te behalen
punten. Een resultaat, waar alle vrijwilligers zich voor
hebben ingezet, en waar zij allen terecht trots op
mogen zijn.
Het verkregen certificaat is van grote waarde, omdat
leveranciers van voedingsmiddelen zekerheid verlangen dat wij op een
verantwoorde wijze omgaan met die materialen, zodat de voedselveiligheid
gewaarborgd is en blijft.
Vrijwilligers.
De ca. 75 vrijwilligers, waarover de voedselbank beschikt, vormen met elkaar het
meest kostbare onderdeel van de organisatie, zonder wie het vele werk dat verricht
moet worden, niet mogelijk zou zijn. Het bestuur van de voedselbank is dan ook
bijzonder trots op hen en is hen buitengewoon dankbaar.
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Financiën

Balans Voedselbank 2014
Activa

31-12-2013

Bank
Rentemeerrekening
Petty cash
Debiteuren
Kasgeld Anco projecten
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2014 Passiva

31-12-2013

31-12-2014

€ 8.848,96
€ 21.708,13
€
176,97
€ 1.249,60
€ 1.232,13
€
-

€
€
€
€
€
€

6.735,13
27.992,30
84,29
182,53
2.237,00

Stichtingsvermogen
Reserveringen projecten
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen

€ 20.143,24
€ 8.612,98
€ 4.259,57
€
200,00

€ 32.352,88
€ 1.925,06
€ 2.953,31
€
-

Totaal: € 33.215,79

€

37.231,25

Totaal:

€ 33.215,79

€ 37.231,25
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Staat van Baten & Lasten Voedselbank Spijkenisse 2014
Baten
Categorie:

Soort:

Jaar 2013

Collecte

01 Kerken VVDS
02 Kerken overig
03 Overig

€
€
€
Subtotaal €

4.065,92
294,00
4.359,92

€
€
€
€

4.050,87
729,36
218,80
4.999,03

Giften

04 Kerken VVDS
05 Kerken overig
06 Overig

€
€
€
Subtotaal €

3.427,00
2.851,13
9.816,64
16.094,77

€
€
€
€

3.380,52
5.071,74
12.722,60
21.174,86

Jaarlijkse bijdragen

07 Kerken VVDS
08 VB Nederland
09 Buitenposten

€
€
€
Subtotaal €

3.200,00
3.000,00
6.236,00
12.436,00

€
€
€
€

3.200,00
5.750,00
10.108,40
19.058,40

Sponsoring

11 Koel-vrieswagen
€
12 Energiekst
€
13 Boen-schrobmachine + OH €
14 Palletwagen
€
15 Verbouwing VB
€
16 Overig
€
Subtotaal €

6.250,00
2.522,85
4.607,87
1.300,00
14.680,72

€
€
€
€
€
€
€

26.763,00
4.750,00
4.138,32
1.444,78
3.168,82
40.264,92

Subsidies

17 Huur Pand

€

20.000,00 €

20.000,00

€

376,57 €

296,67

Totaal €

67.947,98 €

105.793,88

Rente
Totale Baten:
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Lasten
Categorie:

Soort:

Jaar 2013

Algemeen

101 Verzekering vrijwilligers
102 Bankkosten
103 Overige kst
Subtotaal

VW-bus

Jaar 2014

€
€
€
€

146,64
128,49
377,13
652,26

€
€
€
€

183,28
150,64
143,75
477,67

104 Verzekering
105 Belasting
106 Onderhoud
107 Diesel

€
€
€
€
Subtotaal €

537,36
1.261,00
2.098,64
1.217,44
5.114,44

€
€
€
€
€

559,72
1.296,00
2.513,19
1.500,21
5.869,12

Telefoonkosten

108 Voedselbank
109 Overige

€
€
Subtotaal €

1.519,76 €
35,00 €
1.554,76 €

1.248,21
20,00
1.268,21

Pand

110 Huur
111 Energie
112 Onderhoudskosten
113 Inventaris
114 Gemeentelijke heffingen
115 Verzekeringen
116 Overige kosten
Subtotaal

Transportkst

Vrachtwagen

€
€
€
€
€
€
€
€

29.580,06
11.540,45
5.131,16
34.331,85
220,77
657,87
490,47
81.952,63

117 Transportkosten
€
Subtotaal €

5.520,00 €
5.520,00 €

3.220,00
3.220,00

118 Vrachtwagen 16m
€
Subtotaal €

750,00 €
750,00 €

796,61
796,61

€

64.145,83 €

93.584,24

Resultaat €

3.802,15 €

12.209,64

Totale Lasten:
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€
€
€
€
€
€
€
€

27.500,04
11.664,10
4.506,63
4.837,01
215,98
283,53
1.547,08
50.554,37
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Voedselbank Spijkenisse e.o.
2014.

01 t/m 06

Inkomsten uit collecten en giften t.b.v. de exploitatie van de VB

07

Vaste bijdragen van kerken

08

Bijdrage van VB Nederland

09

Bijdrage van kleine VB in de regio, die voorzien worden van goederen
door Spijkenisse. De bijdrage per geleverd pakket bedroeg in 2013 €
0.80, in 2014 € 1.40 en voor 2015 zal deze conform de gemaakte
afspraak € 2.00 bedragen.

11

Bijdrage van VB Nederland , Kringloopwinkel en Oranjefonds voor koelvriesbus.

12 t/m 16

Sponsorbijdrage voor genoemde inventaris resp. kosten.

17

Bijdrage Gemeente Spijkenisse.

112/113

Aanschaf koelbus, boen-schrobmachine, koffiezetapparaat, laptop,
vaatwasser, beschermsteunen stellingen, rolcontainers, lockers,
stofzuiger en steekwagen. (zie 13 t/m 15)

117

Aan VB Rotterdam betaalde transportkosten voor geleverd materiaal.

118

De ons beschikbaar gestelde vrachtauto is voorzien van koel- en
vriesfaciliteiten, waarvan het onderhoud voor onze rekening komt.

Opmerkingen.
De VB heeft het jaar 2014 afgesloten met een fraai batig saldo. Het ziet
er echter naar uit dat dit voor 2015 niet op zal gaan. Met ingang van
2015 zal er een vergoeding voor gemaakte kosten aan het
Distributiecentrum Rotterdam betaald gaan worden, welke berekend
wordt op basis van het aantal geleverde kilo’s materiaal. Dit zal naar
schatting een kostenpost worden van ca € 10.000 tot 15.000. Bovendien
is de sponsoring van de energiekosten door een woningcorporatie
beëindigd vanwege landelijke regelgeving door de overheid.
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Overzicht gegevens
Website Vrede voor de Stad:

www.vredevoordestad.nl

Website Voedselbank:

www.voedselbankspijkenisse.nl

Postadres stichting Vrede voor de Stad: Ottersveen 124, 3205 VG Spijkenisse
Bankrekeningnummers:



NL60 INGB 0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse
NL42 RABO 0121484912 t.n.v. Vrede voor de Stad inzake Voedselbank
Spijkenisse en omstreken

Nieuwsbrief Vrede voor de Stad: nieuwsbrief@vvds.nl
Secretariaat: secretariaat@vvds.nl
Raadpleeg voor alle mailadressen de website.

Stichting Vrede voor de Stad en stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken
hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds
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