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Jaarverslag stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken

Voorwoord
Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken het
jaarverslag over het jaar 2018.
We waren dankbaar dat we in 2018 door konden gaan met ons helaas nog steeds noodzakelijke
werk. Eind 2017 was een incidentele injectie van de Gemeente Nissewaard nodig geweest om een
groot verlies af te wenden. Daarnaast kwam de toezegging van de gemeente Nissewaard om de
jaarlijkse subsidie van € 20.000 op te hogen tot het actuele jaarlijkse huurbedrag (á € 31.500 in 2018)
voor ons als bestuur als een geschenk uit de hemel.
Toch was het ook in 2018 weer een flinke uitdaging om de exploitatie dekkend te krijgen. Na het voor
haar gelukkige, maar voor ons spijtige vertrek van Marga den Breems (PR en geldwerving) eind 2017
was het zoeken naar een goede vervanging. Die werd gevonden in de professionele steun vanuit
Move On Communicatie van Els Barendregt. We investeren in deze professionele ondersteuning,
omdat we levend van giften niet zonder PR kunnen. Veruit de meeste inzet van Els is ‘vrijwillig’. Als
ieder uur gefactureerd werd zou al snel blijken dat de steun van Els echt ‘onbetaalbaar’ is.
Dit bleek vooral tijdens het project Omarm waarvan de gezinnen (de huishoudens met kinderen) van
de Voedselbank de begunstigde waren. Samen met LINQ Media, de ondernemers, verenigd in de BIZ
Centrum, de Rotary Spijkenisse en (het jongerenpanel van) de Gemeente Nissewaard en
ondergetekende (op het snijvlak van Omarm en de kerken) als belangrijkste medeorganisatoren
heeft Move On Communicatie deze actie tot een groot succes gemaakt. Vele bedrijven, verenigingen,
scholen, organisaties, kerken en particulieren hebben zich hiervoor ingezet met een uiteindelijk
resultaat (per april 2019) van ruim € 17.500. Daarvan kwam € 5.500 direct bij de gezinnen terecht in
de vorm van diverse cadeaubonnen. Ongeveer € 2.500 was nodig om noodzakelijke kosten te
betalen, waarbij gelijk opgemerkt dient te worden dat er werkelijk vele tienduizenden euro’s indirect
in natura zijn gesponsord om alle activiteiten rondom Omarm mogelijk te maken. Uiteindelijk bleef er
ter dekking van de exploitatie(kosten) van de Voedselbank zo’n € 9.500 over waarvan ook de
gezinnen wekelijks ‘profiteren’. Met deze actie kon boekjaar 2018 licht positief worden afgesloten!
Ook vanaf deze plaats onze grote dank en erkentelijkheid aan iedereen die Omarm 2018 tot zo’n
succes heeft gemaakt.
Naast alle (geld)middelen is het bestaan van de Voedselbank ondenkbaar zonder onze vele
vrijwilligers. Het bestuur is dan ook dankbaar voor al het werk dat ook in het afgelopen jaar weer is
verzet door de coördinator(en) en de vrijwilligers in diverse functies. Met elkaar dragen zij die grote
verantwoordelijkheid om iedere vrijdag weer te zorgen, dat honderden voedselpakketten vele
mensen bereiken. En dat conform strenge eisen, want recentelijk (begin 2019) haalden we een
HACCP-score van 98%! Met de door LyondellBasell gesponsorde koelceluitbreiding á € 15.000 dit jaar
lukte het nog beter om alles vers te houden.
Ook ARBO wordt steeds belangrijker. Helaas waren er twee incidenten met voor één vrijwilliger
blijvende gevolgen. Met ondersteuning vanuit VB NL is er een professionele risico-inventarisatie
gemaakt. Er was altijd al aandacht voor veilig werken, maar we blijven leren. Ook is er een
aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. Zie ook het bestuursverslag over HACCP en ARBO.
De supermarktactie had weer een goede opbrengst, maar bemensing en logistiek blijven een punt
van zorg. Er wordt serieus gekeken naar alternatieven. Noodzaak (we hebben gelukkig een aantal
grote leveranciers van voedselproducten) en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij leidend.
Tot slot willen we als bestuursleden vanuit onze christelijke identiteit ook 2019 vanuit vertrouwen op
God deze stichting besturen. We zijn dankbaar voor alle steun van God en mensen in 2018!
Ds. Lennart van Berkel - voorzitter
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Jaarverslag bestuur
De bestuurssamenstelling bij de aanvang van het verslagjaar was als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Ds. L.L. van Berkel
G. van Buuren
M.W. Waskowsky
W.H. de Vroed
P.A. Paauw
A.M. Koopman-van Kouwen
A. Bonninga

In november is het bestuur uitgebreid met Hanns van Kruijl. De voormalig directeur van Reinis
toonde zich bereid ons bestuur te willen versterken, en dat was, gezien zijn bedrijfsmatige
achtergrond, meer dan welkom! Maar ook in algemene zin om de bestuurskracht op peil te houden.
In het eerste halfjaar 2019 zal onze voorzitter zijn taken afbouwen en uiteindelijk neerleggen i.v.m.
een verhuizing naar De Lier. Secretaris Gerrit van Buuren heeft gezien zijn leeftijd aangegeven deze
functie tijdelijk te willen vervullen en zodra zich een opvolger aandient te gaan afbouwen. Piet Paauw
heeft als bestuurslid ook te kennen gegeven naar een opvolger uit te gaan zien. Annemarie
Koopman-van Kouwen doet het om gezondheidsredenen sinds begin 2019 wat rustiger aan. We zijn
dus naarstig op zoek naar bestuurlijke krachten.
Het bestuur heeft in 2018 elfmaal vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intensieve contacten
onderhouden met participerende kerken en andere organisaties, die een relatie hebben met het
werk van Vrede voor de Stad in diverse projecten. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad kwam twee
maal bijeen in 2017.
Ook dit jaar is er regelmatig overlegd met de voedselbanken in de regio Rotterdam, en het zich daar
bevindende Distributiecentrum. Dit vond met name plaats in het Regionaal Overleg Platform (ROP),
dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle voedselbanken, die zich bevinden in het werkgebied van
het DC.
Mede op advies van Voedselbanken Nederland heeft het bestuur besloten om naast de bestaande
Ongevallenverzekering voor vrijwilligers, die loopt via de gemeentelijke overheid (VNG model), een
extra verzekering voor de voedselbank-vrijwilligers, alsmede voor de overige vrijwilligers van Vrede
voor de Stad, af te sluiten, met een veel betere dekking dan de eerstgenoemde. Wel geldt voor de
extra verzekering dat alleen vrijwilligers tot en met 75 jaar zijn verzekerd.
Dit jaar zijn ook door het bestuur de gehele cliënten- en vrijwilligersadministraties zodanig ingericht,
dat deze volledig voldoen aan de in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Extra overleg vond plaats met de besturen van de voedselbanken Hoeksche Waard, Rozenburg en
Brielle over kostenverdelingen. Al deze overleggen verliepen in goede harmonie.
Twee van de drie algemene ledenvergaderingen van de vereniging Voedselbanken Nederland zijn
door een bestuursdelegatie bijgewoond.
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Toelevering producten
Het jaar 2018 is voor de Voedselbank Spijkenisse e.o. weer een vruchtbaar jaar geweest.
Bij veel mensen leeft nog steeds de gedachte dat de Voedselbank niet behoort te bestaan. Ook bij
ons en het liefste zouden we morgen de deuren sluiten als niemand meer in armoede leeft. De
werkelijkheid is echter anders, en daarom zijn wij blij dat wij deze dankbare taak mogen vervullen.
Het stemt ons zeer tevreden dat in plaats van dat de overgebleven goederen in de vuilnisbak
gedeponeerd worden, deze goederen nu aangeboden kunnen worden aan mensen die het helaas
niet zo breed hebben.
Het afgelopen jaar hebben wij weer meer pallets uit het bedrijfsleven mogen ontvangen, nl. bijna
3.000. Door deze toename konden wij onze cliënten ook dit jaar weer wekelijks een goed gevuld
pakket geven. Deze pallets hadden een totaal gewicht van bijna 2.000 ton.
Per week ontvingen wij gemiddeld 1.100 broden wat inhoudt dat wij dit afgelopen jaar 57 duizend
broden hebben gekregen met een totaal gewicht van bijna 46 ton.
Waar veel aandacht in de media aan geschonken wordt, is de vraag of de voedselbanken aan de
schijf van 5 kunnen voldoen. We zijn blij te mogen melden dat wij onze cliënten wekelijks zuivel,
brood, vlees, groente, aardappelen en regelmatig fruit kunnen aanbieden.
Ook de samenwerking met collega voedselbanken is hierbij altijd heel erg belangrijk, waarbij door
uitwisseling van goederen het aanbod meer divers wordt.
Daarbij is de supermarktactie, die dit jaar éénmaal gehouden is, een belangrijke bron van extra
inkomende goederen. De opgehaalde producten worden gebruikt om bij een wat mindere aanvoer
de pakketten aan te vullen, om hierbij toch tot een verantwoord voedselpakket te komen.
HACCP
Ook dit afgelopen jaar hebben wij mogen ervaren dat het HACCP-certificaat weer zijn vruchten heeft
afgeworpen. Door dit HACCP-certificaat hebben wij onze goederenaanname aanmerkelijk kunnen
vergroten omdat onze leveranciers nu de zekerheid hebben dat hun producten op een
verantwoorde manier vervoerd en opgeslagen worden, zodat de voedselveiligheid gewaarborgd is en
blijft. Om de HACCP-regels betreffende de schoonmaak, ongediertebestrijding etc. na te komen is
hiervoor een coördinator aangesteld.
Met het in gebruik nemen van onze ”nieuwe” koel- en vriesvrachtwagen in november 2017 zijn de
mogelijkheden zeer vergroot en hebben wij ons voedselpakket verder kunnen uitbreiden met allerlei
belangrijke koel- en vriesgoederen zoals vlees, zuivel, diepvriesproducten.
De toename van koelgoederen had tot gevolg dat de koelcel (30 m2) te klein werd. Het aanbod van
LyondellBasell om een uitbreiding met 20 m2 te financieren zag het bestuur dan ook als een
buitengewoon waardevol en nuttig geschenk. Medio 2018 kon dit project binnen een paar dagen
worden gerealiseerd.
Daarnaast beschikt de Voedselbank over 24 m2 vriesruimte.
ARBO/RI & E
In de Arbowet staat dat alle plekken waar mensen werken veilig en gezond mogelijk moeten zijn. Er
staat niet in hoe men dat precies moeten aanpakken. Vrijwilligers hebben net als werknemers in
loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.
In de Arbowet staat dat de werkgever (het bestuur van de Voedselbank Spijkenisse) verplicht is om
een goed Arbo-beleid te voeren, zodat de werknemers in een veilige en gezonde omgeving hun werk
kunnen doen. De werkgever moet er dus alles aan doen wat redelijkerwijs haalbaar is om te
voorkomen dat werknemers schade lijden door het werk. Maar niet alleen de werkgever heeft
verplichtingen. Ook werknemers hebben verplichtingen: zij moeten zich bijvoorbeeld houden aan de
veiligheidsregels en aangeboden hulpmiddelen gebruiken.
De basis voor een Arbo-beleid is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. Een goed instrument en kennis van
arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.
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Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s in
de Voedselbank. De RI&E heeft als doel:
•
•
•

het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de vrijwilligers worden blootgesteld;
het op grond van de verkregen inzichten formuleren van maatregelen om risico's te
elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
het bepalen van criteria voor de inhoud en opzet van het arbobeleid.

De ervaring leert dat een RI&E een eerste stap is in de goede richting. Naast het voldoen aan
wettelijke verplichtingen, zit de winst in het terugdringen en voorkomen van ongevallen.
Eind 2018 is een aanvang gemaakt met het Arbo-project. Daarbij hebben we hulp gekregen van
Voedselbanken Nederland bij het maken van een RI&E voor de Voedselbank Spijkenisse. De heer
Miermans, Arbo-deskundige, heeft tijdens een bezoek aan de Voedselbank de werkplekken
beoordeeld en aanwezige risico’s opgeschreven. In de decembervergadering van het bestuur heeft
hij zijn bevindingen gepresenteerd, welke in 2019 zullen leiden tot een plan van aanpak. Bestuurslid
Hanns van Kruijl is, gezien zijn bedrijfsachtergrond, de trekker van dit project.
Organisatie
Mede doordat de Voedselbank Spijkenisse e.o. uitgegroeid is tot een professionele organisatie was
de komst van meer leidinggevend personeel noodzakelijk.
Buiten de algemeen coördinator, die verantwoordelijk is voor het totaal functioneren van alle
werkzaamheden, zijn er nog 3 coördinatoren aangesteld.
Voor het magazijn is er een coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de binnenkomst van
goederen, het plaatsen en tellen en inboeken van de goederen, maar ook het verzendklaar maken
van de lege kratten en de pallets.
Voor de werkvloer is er ook een coördinator aangetrokken die verantwoordelijk is voor de
samenstelling van het pakket maar ook voor het klaarzetten van de goederen bij de verzamelband.
De derde coördinator betreft de hiervoor vermelde HACCP-functionaris.
Vrijwilligers
Zoals in elke vrijwilligersorganisatie is het belangrijk dat er vele helpende handen zijn die elke week
weer de honderden voedselpakketten voorzien van de gekregen goederen. Daarbij heeft de
Voedselbank dan ook de hulp van ca. 80 vrijwilligers die de diverse taken vervullen zoals, chauffeurs,
loods-/magazijnmedewerkers, administratie, interieurverzorging, techniek, voedselpakketten maken
en voedselpakketten uitdelen, kantinemedewerksters en kledinguitgifte. Zonder deze vrijwilligers
zou dit werk niet mogelijk zijn. Het bestuur van de Voedselbank is dan ook bijzonder trots op en
dankbaar voor onze vrijwilligers.
Kledinghoek/Speelgoed
Een bijkomende activiteit is het verstrekken van gebruikte/nieuwe kleding en gebruikt speelgoed aan
onze cliënten. Deze kleding en het speelgoed wordt ons aangeboden door particulieren. Onze
stelregel is dat als mensen geen of weinig geld hebben om goed voedsel te kopen, dat zij dan ook
weinig of geen geld hebben om kleding of speelgoed aan te schaffen. Cliënten met kinderen krijgen
ook een aanmeldingsformulier voor de Speelgoedbank.
Wekelijks mogen onze cliënten, wanneer zij dit willen, 5 items uitzoeken en meenemen.
Wanneer kleding binnen korte tijd niet weggegeven wordt gaat deze kleding naar een organisatie die
het naar Armenië brengt. Op deze manier proberen wij een steentje bij te dragen aan het verbeteren
van de leefomstandigheden van de minderbedeelden.
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Cliënten: intake en hercontrole
In het verslagjaar 2018 is het aantal voedselpakketten dat elke week wordt uitgedeeld iets naar
beneden gegaan. Ter vergelijking de cijfers van de laatste twee jaar:
Spijkenisse en directe
omgeving
Brielle
Rozenburg

31-12-2017
356

31-12-2018
335

32
45
433

24
33
392

In Spijkenisse en directe omgeving voorzien wij per 1 januari 2019 ongeveer 825 mensen van
aanvullend voedsel. In 2018 waren er 168 nieuwe inschrijvingen en er zijn 189 gezinnen
uitgestroomd.
Ten opzichte van 2018 is dit een verlaging van 21 gezinnen.
Vanaf 1 januari 2018 wordt de VB Goeree en Overflakkee niet meer op wekelijkse basis voorzien van
producten vanuit Spijkenisse. Datzelfde geldt ook voor de VB Hoeksche Waard, die vanaf 1 oktober
2018 niet meer structureel door ons wordt voorzien van goederen. Met beide voedselbanken wordt
wel, waar mogelijk en gewenst, het ruilen van goederen toegepast.
Transport
Dit jaar is een aanvang gemaakt om zowel de vrachtwagen als de bestelbus te voorzien van
reclamevlakken, waar bedrijven tegen betaling (sponsoring) kenbaar kunnen maken onze
voedselbank te steunen. Intermediair hierbij is Communicatiebureau MoveOn, terwijl de uitvoering
in handen is bij Matrix Design.
Activiteitencommissie
Samenstelling Activiteitencommissie:
De activiteitencommissie van de voedselbank bestaat uit 4 personen.
In 2018 organiseerden we twee activiteiten:
•
•

Sintactie;
Supermarktactie;

Beide acties werden in november georganiseerd.
Sintactie:
Ook in 2018 organiseerden we een actie voor de Sint. Omdat we in 2017 nog konden putten uit
voldoende middelen en voorraad benaderden we toen de kerken niet. Aangezien de voorraad op
was hebben we de kerken in Spijkenisse weer benaderd. Dit jaar hebben we specifiek gevraagd naar
cadeaubonnen en geld, zodat er met korting kon worden ingekocht en er zijn steeds meer kinderen
die graag een bon ontvangen.
De kerken hebben ons niet in de steek gelaten. Met de mooie opbrengst konden we Sint weer helpen
zodat hij voor ieder kind van de Voedselbank, 206, een cadeautje of bon en een chocoladeletter had.
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Supermarktactie:
In 2018 organiseerden we één supermarktactie. Uit de evaluatie van de
acties in 2017 concludeerden we namelijk dat dit het hoogst haalbare
was. We deden dat op vrijdag 2 en zaterdag 3 november. We kozen voor
deze datum omdat landelijke winkelketens in december vaak eigen acties
(voor de Voedselbank) hebben. Ook hoorden we van de vrijwilligers dat
zij in december vaak ook andere activiteiten hebben (optredens,
kerstmarkten, e.d.).
De actie op zich verliep stroef. Het lukte niet om alle supers te bemensen. In Zuidland vond de actie
een weekend later plaats en Oostvoorne (een plaatselijk initiatief waarbij de opbrengst wordt
gedoneerd aan de Voedselbank Spijkenisse e.o.) wilde graag vasthouden aan een datum in
december.
Wat opviel was het grote aantal afmeldingen nadat de roosters al waren verzonden (ca. 40) op een
aantal van ruim 200. Dat konden we niet allemaal vanuit de lijst met reserves opvullen.
De opbrengst leek minder dan die van de actie rond Kerst 2017. Dat kan echter vertekenend zijn. De
Voedselbank registreert tegenwoordig de voorraad niet meer per gesorteerde krat maar per artikel.
Ook stond er een aantal andere artikelen op het “boodschappenlijstje”. Artikelen die minder volume
innamen, waardoor er dus meer in een krat ging. Daarom moesten we, om de opbrengst enigszins te
kunnen vergelijken, uitgaan van het aantal binnengekomen ongesorteerde volle kratten. Omdat de
actie in november werd gehouden kwamen er nog geen Sint-artikelen binnen.
Om een indruk te geven wat er o.a. wel binnenkwam: 450 potten pindakaas, 1.000 pakken spaghetti,
280 pakken pannenkoekenmix, 1.800 pakken thee, 890 pakken koffie, 880 pakken suiker, 1.000
potten jam, 2.200 potten/blikken groente, 900 blikken knakworst, 3.045 zakken/blikken soep, enz.
Supermarktactie in cijfers:
2017
Aantal supers bemenst
Aantal vrijwilligers in
supers
Aantal vrijwilligers in loods
Aantal vrijwilligers in
vervoer
Aantal volle kratten

Voorjaar
15
164

December
18
192

2018
November
17
185

41
14

45
11

36
14

727

905

Ca. 850
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Financieel verslag
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Voedselbank Spijkenisse e.o.
Algemeen
In 2015 zijn de administraties van VvdS en de VB gesplitst. Giften en bijdragen die op de ING-rekening
van VvdS binnenkomen zonder toewijzing naar de VB worden toegerekend aan VvdS.
01 t/m 05

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

08

Jaarlijkse bijdrage van VvdS waarvan € 2.541,94 geoormerkt voor de reserves.

09

Bijdrage van VB Nederland.

10

Bijdrage van kleine VB in de regio, die voorzien worden van goederen door
Spijkenisse.

14

Sponsorbijdragen voor aanschaf koelcel.

17

Bijdrage Gemeente Nissewaard voor huurkosten.

103

Verschil met 2017 wordt veroorzaakt door kosten sinterklaas, marketing en kleding.

104 t/m 107

Kosten t.b.v. de bestelbus.

112

Onderhoud ketel, koelcel, vriescel, rijdend materieel. De toename aan kosten komen
voornamelijk door noodzakelijke vervangingen van onderdelen (o.a. accu heftruck).

113

Aanschaf koelcel.

115

Betreft de verzekering voor inboedel en het rijdend materieel in de loods.

117

Aan DC Rotterdam betaalde transportkosten voor geleverd materiaal. Vanaf 2018
worden de werkelijke kosten betaald.

120 t/m 125

Kosten vrachtauto. In het 4e kwartaal hebben er diverse reparaties plaatsgevonden.

Toelichting op de Balans van de Voedselbank Spijkenisse e.o.
Algemeen
Het eigen vermogen is per 2017 opgedeeld in reserves. De hoogten van de reserves zijn door het
bestuur vastgesteld. Nadere toelichting hierover is te lezen in het hoofdstuk ‘Balans toelichting
reserves’.
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Balans toelichting reserves
Beleidsbepalingen betreffende de reserves van de Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken.
De stichting houdt niet meer reserves aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden van de stichting.
Continuïteitsreserve
De Continuïteitsreserve dient om mogelijk fluctuaties in de exploitatie van baten en lasten te
ondervangen.
De Continuïteitsreserve wordt gevoed uit een gedeelte van een eventueel batig saldo van de
exploitatie.
Een eventueel nadelig saldo wordt aangezuiverd via een onttrekking aan de Continuïteitsreserve
Het bestuur streeft er naar door de jaren heen een Continuïteitsreserve op te bouwen van anderhalf
keer de exploitatielasten.
Reserve Vervangingen
De Reserve Vervangingen dient om onverwachte vervangingen, reparaties of uitbreidingen van
hulpmiddelen van de Voedselbank, die op korte termijn nodig zijn, op te kunnen vangen. Dit betreft
middelen, apparaten en materieel in de Voedselbank.
Voor grotere uitgaven zoekt het bestuur altijd naar sponsoren, want het is niet te verwachten dat die
uit deze reserve kunnen worden betaald.
De Reserve Vervangingen wordt gevoed uit een gedeelte van een eventueel batig saldo van de
exploitatie.
Het bestuur streeft er naar door de jaren heen een Reserve Vervangingen op te bouwen van
maximaal € 10.000.
Reserve Activiteitencommissie
De Reserve Activiteitencommissie is bestemd voor acties voor kinderen van klanten van de
Voedselbank.
De Reserve Activiteitencommissie wordt gevoed uit het batig saldo van de Sintactie uit exploitatie
van de Activiteitencommissie.
Extra uitgaven voor de Activiteitencommissie kunnen aan deze reserve onttrokken worden.
De Reserve Activiteitencommissie is gemaximeerd op € 3.000. Als aan het eind van een jaar deze
reserve de € 3.000 te boven gaat, wordt het meerdere overgeheveld naar de Continuïteitsreserve.
Verantwoording reserves
Van elke reserve wordt een overzicht opgenomen in de balans met het saldo aan het begin van het
jaar, de toevoegingen en onttrekkingen gedurende het jaar en het saldo aan het eind van het jaar.
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Verslag kascontrole
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Sponsors Voedselbank
Voor het goed functioneren van de Voedselbank zijn sponsors onontbeerlijk.
Jaarlijks helpen vele particulieren, kerkgenootschappen, bedrijven en organisaties ons met geld, met
de levering van voedselproducten, van diensten of kortingen, of een combinatie daarvan.
We danken onze sponsors hiervoor hartelijk.
We noemen de namen van de sponsors die ons in 2018 hebben gesteund hieronder in alfabetische
volgorde, uitgesplitst naar kerkgenootschappen en bedrijven en organisaties.
Particulieren worden om reden van privacy niet genoemd.
Kerkgenootschappen
Diaconie Protestantse Gemeente Welkomkerk i.w.,
Rockanje
Diaconie Gereformeerde Gemeente
Diakonale Raad Protestantse Gemeente
Spijkenisse
Tweestromenland, Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal
Diaconie Gereformeerde Kerk, Rhoon
GKV De Hoeksteen, Hoogvliet / Spijkenisse
Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente,
Interkerkelijke commissie Kerkdiensten Verstandelijk
Rhoon
Beperkten, Voorne-Putten, Rozenburg, Poortugaal
en Rhoon
Diaconie Protestantse Gemeente, Hekelingen Ontmoetingskerk, Spijkenisse
Diaconie Protestantse Gemeente, Spijkenisse Pinkstergemeente De Schuilplaats, Hekelingen
Diaconie Protestantse Gemeente, Zuidland
Protestantse Gemeente, Tinte
Baptisten Gemeente, Spijkenisse

Bedrijven en organisaties
AH, Spijkenisse
Lyondell/Basell, Maasvlakte/Rotterdam
Aldi, Spijkenisse
Marsfood, Oud-Beijerland
Bakker Barendrecht, Barendrecht
Matrix Design, Spijkenisse
B&S, Spijkenisse
MCD, Zuidland
Collens Assurantie Advies (CCA), Spijkenisse
Meesterbakker Voskamp, Spijkenisse
Douwe Egberts, Amsterdam
Milieudefensie, Spijkenisse
ExxonMobil Holland BV,
MoveOn Communicatie, Spijkenisse
Europoort/Rotterdam
Farm Frites, Oudenhoorn
Nedato World Class Potatoes, Oud-Beijerland
FHK Elektro, Spijkenisse
Orange Motors, Spijkenisse
Hello Fresh, Bleiswijk
Peinemann, Hoogvliet
Hogenbirk Bedrijfswagens B.V., Rotterdam
Profile Tyrecenter, Hoogvliet
JS Laadtechniek, Maasdijk
Roodhart Marine & Offshore Services, Rotterdam
Jungheinrich Nederland B.V., Alphen aan den Shell Nederland Raffinaderij B.V. – Pernis, Hoogvliet
Rijn
Kiwanis, Spijkenisse
St. Boek met een Doel, Rotterdam
Kleyn Trucks, Vuren
TCC (Training & Cursus Centrum), Rotterdam
Kringloopwinkel Het Goede Doel
Truck Wash, Botlek/Rotterdam
Lidl, Etten-Leur
Van der Ent Top Movers, Spijkenisse
Lionsclub De Bernisse, Spijkenisse
Verhoeven Constructie BV, Zevenbergen
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Overzicht gegevens
Website Voedselbank:
Website Vrede voor de Stad:

www.voedselbankspijkenisse.nl
www.vredevoordestad.nl

Postadres bestuur stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Maasboulevard 13, 3207 RE Spijkenisse
Bankrekeningnummers:
• NL42 RABO 0121484912 t.n.v. Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken
• NL60 INGB 0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse
Nieuwsbrief Vrede voor de Stad, waarin opgenomen informatie over de voedselbank:
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 ANBIstatus waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt gesteund door het
Oranje Fonds
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