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Voorwoord 

Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Voedselbank Spijkenisse en 
omstreken het jaarverslag over het jaar 2020.  

In dit verslagjaar werden wekelijks gemiddeld 355 gezinnen van een noodzakelijk 
voedselpakket voorzien. Dit aantal was slechts een lichte stijging in vergelijking met 
2019. Bij andere Voedselbanken, met name in de grote steden, was er een forse 
stijging als gevolg van de coronacrisis. We zijn erop voorbereid om meer cliënten te 
kunnen helpen. 

De coronacrisis had ook grote invloed op de Voedselbank en allen die daarbij 
betrokken zijn. Voedselbanken werden aangemerkt als ‘essentieel’, omdat zij 
voorzien in eerste levensbehoeften. Voedselbanken Nederland heeft de lokale 
Voedselbanken snel en vakkundig geïnformeerd over noodzakelijke maatregelen 
rond de veiligheid van vrijwilligers en cliënten, hygiëne, mondkapjes, enz. Een aantal 
vrijwilligers in de risicogroep is tijdelijk gestopt met hun werk; gelukkig hebben andere 
vrijwilligers zich aangemeld.  

De cliëntenadministratie werd verder geautomatiseerd. De cliëntenkaart is vervangen 
door een pas met streepjescode, welke bij binnenkomst wordt gescand. De kaartjes 
voor de voedselpakketten zijn vervangen door automatisch geprinte bon. Door al 
deze maatregelen kon onze Voedselbank het hele jaar openblijven. 

Dit was alleen mogelijk door de grote inzet van al onze vrijwilligers. Het bestuur is 
dankbaar voor al het werk dat door hen is verzet onder leiding van de verschillende 
(assistent-) coördinatoren. Met elkaar dragen zij die grote verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat iedere vrijdag de voedselpakketten weer klaar staan voor de 
gezinnen. 

Door de goede contacten die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd rijden onze 
chauffeurs wekelijks naar het Regionaal Distributie Centrum in Rotterdam en, nog 
veel belangrijker, naar onze eigen lokale en regionale leveranciers, waar we de voor 
hen overbodige voedselproducten mogen ophalen. Juist bij onze regionale 
leveranciers was er een forse stijging van het aanbod, waardoor we ruimhartig 
kunnen delen met andere Voedselbanken. 

Alle vervoer, opslag en verwerking van de voedselproducten vindt plaats onder 
strenge eisen. Bij de jaarlijkse controle kregen we een 100% HACCP-score; onze 
vrijwilligers zijn echte professionals. 

De Activiteitencommissie heeft ook dit jaar weer een Sintactie voor 250 kinderen tot 
12 jaar kunnen organiseren. 

Hartverwarmend was de grote steun die we in 2020 van particulieren, kerken, 
bedrijven en organisaties ontvingen in de vorm van voedselproducten en veel 
financiële bijdragen. Door dit laatste konden we het financiële jaar ruim positief 
afsluiten.  

Het bestuur is dankbaar voor alle leiding en steun die we van God en mensen 
ontvingen. In vertrouwen kijken we vooruit naar een nieuw jaar, waarin we ons weer 
voor onze medemensen mogen inzetten. 

 

Namens het bestuur, Wim de Vroed 
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Jaarverslag bestuur  

De bestuurssamenstelling bij de aanvang van het verslagjaar was als volgt: 

Voorzitter:   vacant 

Secretaris:   P.V.W. (Paul) Hoorens 

Penningmeester:  M.W. (Martin) Waskowsky 

Algemeen Bestuurslid: G. (Gerrit) van Buuren 

Algemeen bestuurslid: W.H. (Wim) de Vroed 

Algemeen bestuurslid: A.M. (Anne Marie) Koopman-van Kouwen 

Algemeen bestuurslid: J. (Hanns) van Kruijl 

Algemeen Bestuurslid: J.G. (Judith) van der Louw 

Algemeen bestuurslid: A. (Anco) Bonninga 

 

In het jaar 2020 was er één bestuurlijke verandering. 

Eind september heeft Anne Marie Koopman-van Kouwen haar bestuursfunctie 
neergelegd. Anne Marie was sinds begin 2016 actief binnen ons bestuur. Het laatste 
jaar werden haar gezondheidsproblemen groter en was het verstandig om het 
rustiger aan te gaan doen.  

Wij danken Anne Marie hartelijk voor de goede samenwerking. 

Helaas hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden, dus die vacature staat 
nog open. 

Het bestuur heeft in 2020 dertienmaal vergaderd, viermaal fysiek en negenmaal via 
beeldbellen. 

Daarnaast onderhield het bestuur contacten met participerende kerken en andere 
organisaties, die een relatie hebben met het werk van de Voedselbank.  

Een delegatie van het bestuur nam deel aan de algemene ledenvergaderingen van 
de vereniging Voedselbanken Nederland. Dat geldt ook voor de vergaderingen van 
het Regionaal Overleg Platform van het Regionaal Distributie Centrum (RDC) 
Rotterdam. Hierin overleggen de Voedselbanken aangesloten bij het RDC over de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het RDC. 

In 2020 is hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie. De 
klachtenregeling voor vrijwilligers, cliënten en leveranciers is ingevoerd. De 
integriteitscode is ingevoerd voor bestuur en vrijwilligers. Er zijn 
vertrouwenspersonen aangesteld in samenwerking met Voedselbanken Nederland. 
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Verslag Voedselbank 

De coronacrisis heeft uiteraard ook invloed gehad op de Voedselbank en allen die 
daarbij betrokken zijn. Voedselbanken werden aangemerkt als ‘essentieel’, omdat zij 
voorzien in eerste levensbehoeften. Voedselbanken Nederland heeft de lokale 
Voedselbanken snel en vakkundig geïnformeerd over noodzakelijke maatregelen 
rond de veiligheid van vrijwilligers en cliënten, hygiëne, mondkapjes, enz. 

Cliënten 

In 2020 hebben wij totaal aan 871 mensen een voedselpakket verstrekt. 

Hiervan kwamen er 822 mensen uit Spijkenisse, 27 mensen uit de rest van 
Nissewaard en 22 mensen uit andere gemeenten. 

In totaal zijn er door de VB Spijkenisse, bij een gemiddeld aantal pakketten van 324 
per week, 15.904 pakketten uitgedeeld in 2020. 

December 2020: 

Alleenstaanden    136 
Alleenstaande ouders   133 
Overige gezinnen      81 
Totaal      350 

Totaal ingeschreven gezinnen    89 
Totaal uitgeschreven gezinnen  134 
Totaal afname gezinnen     45 

Naast de pakketten die in Nissewaard werden uitgedeeld, hebben wij ook pakketten, 
die door ons team van vrijwilligers worden klaargemaakt, verstrekt aan VB 
Rozenburg en VB Brielle, het totale aantal pakketten dat per week naar de 
voedselbanken ging, lag in december 2020 op 90 pakketten. 

De evaluaties hebben, ondanks de lastige situatie rondom het Corona virus, ook in 
2020 plaatsgevonden. We zijn inmiddels gestopt met het maken van fysieke 
afspraken voor de nieuwe aanmeldingen, maar ook voor de evaluaties.  

Nieuwe aanvragers, maar ook de bestaande cliënten mogen voorlopig het 
aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken inleveren of via mail naar ons 
verzenden. Wij beoordelen de nieuwe aanvragen en evaluaties a.d.h.v. de 
ingeleverde documenten. Wanneer alles is ingevoerd in ons systeem nemen wij 
telefonisch contact op om de aanvraag of evaluatie te bespreken en vervolgens de 
uitgifte van het voedselpakket te starten of juist te stoppen. 

Inmiddels is er ook hard gewerkt aan een veiliger en schoner pasjessysteem bij het 
uitdelen. De clientkaarten zijn vervangen door een pas met streepjescode, die 
gescand kan worden bij de buitendeur en in het kantoor. Zodra de clientkaart wordt 
gescand in het kantoor wordt er met een druk op de knop een bon geprint en kan de 
client deze zelf van het apparaat afhalen. De onhygiënische kaartjes voor het 
ophalen van het pakket zijn daarmee vervangen door de geprinte bon. Deze bon 
wordt eenmalig gebruikt en is daardoor geen bron van bacteriën. 

Het systeem is hiervoor aangepast door onze IT-ers. Er is hiervoor (tweedehands) 
apparatuur aangeschaft en soms gratis of tegen een gereduceerd bedrag verkregen. 
Bij de buitendeur wordt de clientkaart gescand om te zorgen dat ieder in zijn/haar 
eigen tijdblok het voedselpakket ophaalt. Door de nieuwe apparatuur is de 
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doorstroming bij het ophalen van het voedselpakket sterk verbeterd en hierdoor is 
tijdwinst geboekt. 

Wij zijn dan ook heel blij met deze vooruitgang. 

Vrijwilligers.  

Mede dankzij de hulp van ca. 90 vrijwilligers is de Voedselbank Spijkenisse e.o. 
uitgegroeid tot een professionele organisatie en zoals in elke vrijwilligersorganisatie 
is het belangrijk dat er vele helpende handen zijn die elke week weer de honderden 
pakketten voorzien van de verkregen goederen. De vrijwilligers bij de Voedselbank 
vervullen diverse taken zoals, chauffeurs, loods/magazijn medewerkers, 
administratie, interieurverzorging, techniek, voedselpakketten maken en 
voedselpakketten uitdelen, kantine medewerksters en kledinguitgifte. Zonder deze 
vrijwilligers zou dit werk niet mogelijk zijn. Het bestuur van de Voedselbank is dan 
ook bijzonder trots op onze vrijwilligers. 

Een aantal vrijwilligers in de risicogroep is tijdens de coronacrisis tijdelijk gestopt met 
hun werk. Door spontane aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers kon de Voedselbank 
het hele jaar openblijven en voedselpakketten verstrekken. 

Toelevering producten.  

Bij veel mensen leeft nog steeds de gedachte dat de Voedselbank niet behoort te 
bestaan. Toch kunnen wij blij zijn dat wij deze dankbare taak nog steeds 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.  

Door het ontstaan van coronacrisis is het ook voor de Voedselbank Spijkenisse e.o. 
in 2020 een roerig jaar geweest. Ondanks de berichten dat vanwege Corona er veel 
minder goederen beschikbaar waren hebben wij het afgelopen jaar weer vele pallets 
met goederen mogen binnenhalen. Zoveel zelfs dat wij door deze aanvoer ook in de 
gelegenheid waren om een aantal collega Voedselbanken mede te kunnen voorzien 
van broodnodige extra goederen.  

Ging het vroeger nog om het verwerken van een aantal dozen per week, nu gaat het 
om tientallen pallets per week.  

Het afgelopen jaar hebben wij weer een fantastische hoeveelheid van ca. 3500 
pallets uit het bedrijfsleven mogen ontvangen. Deze pallets hadden een 
totaalgewicht van tussen de 1.500.000 en 2.000.000 kilo. Per week ontvingen wij 
gemiddeld 800 broden wat inhoudt dat wij dit afgelopen jaar ca. 40.000 broden 
hebben gekregen  

Door deze hoeveelheden konden wij vele cliënten ook in 2020 weer wekelijks 
voorzien van een goed gevuld pakket. 

De vraag of wij aan de schijf van 5 kunnen voldoen kunnen wij gelukkig positief 
beantwoorden. Ook in 2020 konden wij onze cliënten dan ook wekelijks zuivel, 
brood, vlees, groente, aardappelen en fruit ruim aanbieden.  

De samenwerking met collega Voedselbanken is altijd heel erg belangrijk waarbij 
door uitwisseling van goederen het aanbod meer divers wordt. 
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Wij zijn daarbij ook heel erg blij met de acties die kerken, scholen, verenigingen en 
particulieren jaarlijks voor ons doen. Wij ervaren het dan ook als heel prettig om te 
bemerken dat de samenleving ons graag wil ondersteunen bij het werk wat wij doen. 

HACCP-certificaat.  

Afgelopen jaar hebben wij ondanks de verhoogde werkdruk een optimale score 
mogen ontvangen van 100 punten. Een score die wij met gezamenlijke inzet hebben 
mogen bereiken. Denk hierbij aan alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, 
ongediertebestrijding, hygiëne en alle administratieve handelingen daar omheen. 
Mede door dit HACCP-certificaat weten onze leveranciers dat hun goederen op een 
verantwoorde manier vervoerd en opgeslagen worden zodat de voedselveiligheid 
ook voor hun goederen gewaarborgd is en blijft. 

Dankzij onze 20 ton koel- en vries vrachtwagen, onze 50 m2 grote koelcel en onze 
vriescel van 24m2 hebben wij de mogelijkheid om grotere hoeveelheden vries- en 
koel goederen te verwerken.  

Afvalbeleid 

Doordat er steeds meer goederen aangeboden worden is het ook heel belangrijk hoe 
wij omgaan met de restanten hiervan. 

Vanuit de goederenstroom die wij ontvangen worden buiten de Voedselbank 
Spijkenisse en de uitdeelpunten Rozenburg en Brielle ook nog meerdere 
Voedselbanken voorzien vanuit deze hoeveelheid. 

We kunnen dan ook melden dat alle goederen die de juiste datum hebben en daarbij 
ook groente en fruit wat in goede conditie is, door ons uitgegeven worden. 

Goederen waarvan de THT-datum is verstreken, maar nog wel volgens opgave van 
de warenwet na deze datum uitgegeven mogen worden, verstrekken wij aan onze 
cliënten.  

Goederen die volgens de normen van de warenwet niet meer uitgedeeld mogen 
worden gaan naar de afvalverwerking. Denk hierbij ook aan groente en fruit wat in 
mindere staat is. 

We kunnen gelukkig stellen dat van de grote hoeveelheid goederen die wij wekelijks 
ontvangen er naar verhouding heel weinig richting de afvalverwerker gaat. 

Hierbij gaat het dan ook nog om plastic, huisvuil en kapotte pallets. Karton wordt door 
onze kartonpers tot balen geperst en wordt afgevoerd naar een recyclingbedrijf. 
Hierbij wordt de financiële opbrengst weer voor onze onkosten gebruikt. 

Kledinghoek 

Corona zorgde ervoor dat het onmogelijk was om op een goede, verantwoorde 
manier kleding te kunnen verstrekken aan onze cliënten. 

Vorig jaar zijn wij dan ook gestopt met de uitgifte van kleding. 

Door deze verandering konden wij meer kantoorruimte creëren zodoende is een 
gedeelte van deze ruimte bij het huidige kantoor getrokken. 

Technisch dienst 

Bij de technische dienst is er het afgelopen jaar weer flink geklust. 
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Doordat er vanwege Corona binnen de loods allerlei aanpassingen moesten 
plaatsvinden konden deze vrijwilligers flink aan de slag. 

Het eindresultaat is dan ook dat deze aanpassingen ervoor zorgen dat we alle 
cliënten veilig en met de nodige zorg kunnen blijven ontvangen. 

Activiteitencommissie 

Samenstelling: 

De Activiteitencommissie bestaat nu uit drie personen. Bouwen Mooldijk heeft in het 
tweede kwartaal, na 11 jaar, de commissie verlaten. Aangezien er 2 leden uit één 
gezin komen hebben we wel gemerkt kwetsbaar te zijn. 

Activiteiten: 

In 2020 organiseerde de Activiteitencommissie onderstaande activiteit: 

• Sintactie in november 

De commissie kwam in maart bijeen om samen met de coördinatoren van de 
Voedselbank de acties van 2019 te evalueren. Doordat de commissie al een aantal 
jaren hetzelfde is samengesteld gaat het voorbereiden van de acties via de telefoon 
en per mail. 

Contacten met bestuur: 

In oktober hebben we met een afvaardiging van het bestuur digitaal vergaderd.  

Sintactie: 

Ook dit jaar hebben we weer kunnen zorgen voor een Sint attentie voor 250 kinderen 
tot en met 12 jaar. Een cadeaubon van een speelgoedzaak van € 12,50 met een 
chocolade lekkernij. Hiervoor zijn gelden ingezameld bij diverse kerken in 
Spijkenisse, die ondanks de coronabeperkingen, toch hun medewerking hebben 
verleend.  

De attenties zijn door een Activiteitencommissie lid uitgedeeld bij het ophalen van het 
wekelijkse voedselpakket op vrijdag 4 december.  

Supermarktactie: 

Zoals met het bestuur besloten, zullen we alleen een Supermarktactie organiseren 
als het ook echt noodzakelijk is. Dit is in 2020 niet het geval gebleken. 

Albert Heijn heeft tweemaal een eigen actie georganiseerd. Voor de actie gedurende 
de laatste week van augustus werden wel vrijwilligers verwacht van de Voedselbank. 
Daarvoor hebben we vrijwilligers benaderd en een rooster samengesteld. Hierdoor 
konden in de vijf AH-winkels in Nissewaard diverse uren bemenst worden hetgeen de 
opbrengst positief bevorderde. Voor de actie in november werden geen vrijwilligers 
gevraagd vanuit AH. Hierdoor liet de opbrengst te wensen over.  

De Activiteitencommissie heeft besloten geen vrijwilligers meer te werven voor eigen 
acties van supermarkten. 
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Financieel verslag 

Staat van Baten & Lasten Voedselbank Spijkenisse 2020

Baten

Categorie: Soort: Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

Collecten & Giften 01 Kerken 17.737€                13.422€            19.581€           

03 Legaten -€                      -€                   -€                  

04 Bijdrage  omarm 9.498€                  6.595€              502€                 

05 Overig 33.333€                15.034€            47.608€           

Subtotaal 60.568€                35.051€            67.690€           

Jaarlijkse bijdragen 08 VvdS 6.720€                  6.037€              4.713€             

09 VB Nederland 4.199€                  3.127€              2.993€             

10 Buitenposten 9.857€                  11.303€            15.520€           

Subtotaal 20.776€                20.466€            23.226€           

Sponsoring 13 Vrachtwagen/bus -€                      3.950€              1.725€             

14 Koelcel 15.750€                -€                   -€                  

15 Stapelaar + palletwagen + laptop -€                      -€                   10.000€           

16 Overig -€                      750€                  1.285€             

Subtotaal 15.750€                4.700€              13.010€           

Subsidie gemeente Nissewaard 17 Huur Pand 31.500€                31.500€            32.500€           

Rente 5€                          5€                       3€                      

Totale Baten: Totaal 128.599€             91.722€            136.429€         

Lasten

Categorie: Soort: Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

Algemeen 101 Verzekering vrijwilligers 193€                      892€                  479€                 

102 Bankkosten 177€                      197€                  199€                 

103 Overige kst 7.910€                  6.118€              4.069€             

Subtotaal 8.279€                  7.207€              4.747€             

Bestel-Bus (Vivaro) 104 Verzekering 1.221€                  1.221€              1.219€             

105 Belasting 1.513€                  1.528€              1.550€             

106 Onderhoud 1.985€                  3.199€              3.368€             

107 Diesel 1.489€                  1.686€              1.072€             

Subtotaal 6.208€                  7.635€              7.209€             

Telefoonkosten 108 Voedselbank 1.143€                  1.272€              1.492€             

Subtotaal 1.143€                  1.272€              1.492€             

Pand 110 Huur 30.951€                31.541€            32.200€           

111 Energie 14.846€                12.714€            14.789€           

112 Onderhoudskosten 12.025€                6.730€              3.925€             

113 Inventaris 15.022€                2.081€              24.112€           

114 Gemeentelijke heffingen 171€                      213€                  379€                 

115 Verzekeringen 2.133€                  2.003€              2.049€             

116 Overige kosten 968€                      1.590€              3.218€             

Subtotaal 76.117€                56.871€            80.672€           

Bijdrage RDC R'dam 117 RDC R'dam 15.046€                11.931€            6.398€             

Subtotaal 15.046€                11.931€            6.398€             

Vrachtwagen 120 Belastingdienst-MRB+vignet 725€                      1.590€              1.648€             

121 Verzekering 2.895€                  2.678€              2.432€             

122 Onderhoud 7.182€                  5.456€              11.956€           

123 Diesel 7.169€                  1.603€              2.601€             

124 Overige 969€                      469€                  822€                 

Subtotaal 18.940€                11.795€            19.459€           

Totale Lasten: 125.733€             96.712€            119.977€         

Resultaat 2.866€                  -4.989€             16.452€           

Resultaatbestemming 2020: Bedrag

Continuïteitsreserve 15.019           

Bestemmingsreserve vervangingen 1.331             

Bestemmingsreserve activiteitencommissie 102                 

16.452           
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Balans Voedselbank 2020

voor resultaat na resultaat

bestemming bestemming

Activa 31-12-2019 31-12-2020 Passiva 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2020

Bank 17.648,23€  21.348,04€  Onverdeeld resultaat 16.451,87€         

Rentemeerrekening 12.011,85€  34.514,49€  Continuïteitsreserve 26.488,07€  26.488,07€         41.506,73€       

Petty cash 909,06€        417,98€        Bestemmingsreserves 10.238,22€  10.238,22€         11.671,43€       

Debiteuren 3.254,02€     2.774,38€     Nog te betalen bedragen 3.733,52€     11.494,62€         11.494,62€       

Nog te ontvangen bedragen VvdS 6.551,65€     4.945,98€     Vooruitontvangen bedrag 15,00€           -€                      -€                  

Nog te ontvangen bedragen overig 100,00€        671,91€        

Totaal: 40.474,81€    64.672,78€    Totaal: 40.474,81€    64.672,78€          64.672,78€       

Resultaatbestemming 2020: Bedrag

Continuïteitsreserve 15.018,66€    

Bestemmingsreserve vervangingen 1.331,20€      

Bestemmingsreserve activiteitencommissie 102,01€          

-€                

16.451,87€    

Overzicht reserves VB

31-12-2019 toevoeging onttrekking 31-12-2020

Continuïteitsreserve 26.488,07€           15.018,66€           -€                         41.506,73€               

Bestemmingsreserve vervangingen 8.668,80€             1.331,20€             -€                         10.000,00€               

Bestemmingsreserve activiteitencommissie 1.569,42€             102,01€                 -€                         1.671,43€                 

Totaal: 36.726,29€           16.451,87€           -€                         53.178,16€               

Saldo toevoegingen en onttrekkingen: 16.451,87€               
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Voedselbank Spijkenisse 
e.o. 2020 

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  

01  Bijdrage Kerken hoger door gift Commissie voor Kerkdiensten met en 
voor menen met een Verstandelijke Beperking (CKVB)   

08  Jaarlijkse bijdrage van VvdS  

09  Bijdrage van VB Nederland 

10 Bijdragen van kleine VB in de regio, die voorzien worden van goederen door 
Spijkenisse (Brielle, Rozenburg, Maasluis en Hellevoetsluis) 

13 t/m 15 Sponsorbijdragen belettering bus/vrachtwagen, stapelaar, palletwagen, 
laptops etc. 

16 Calamiteitenfonds Corona VB NL 

17  Bijdrage Gemeente Nissewaard voor huurkosten    

103 Kst sinterklaas en belettering bus 

104 t/m 107 Kosten tbv de bestelbus. Door acties bedrijfsleven zijn de dieselkosten 
een stuk lager 

112 OH ketel, koelcel, vriescel, rijdend materieel., keuringen en inspecties 

113 Aanschaf palletwagens, stapelaar, airco’s, laptops, AED, dolly’s 

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

117 Onze bijdrage aan Regionaal Distributie Centrum R’dam; de Voedselbanken 
in de regio R’dam dragen samen de kosten van dit RDC  

120 t/m 124 Kosten vrachtauto. De uitgaven aan diesel zijn dankzij 
sponsoring(tankpas) heel laag 

Toelichting op de Balans van de Voedselbank Spijkenisse e.o. 2020. 

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 
document ‘Balans toelichting reserves’.  

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. 
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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 ernaar 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 ernaar 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. Zonder deze bijdragen kan de Voedselbank niet draaien. 

We danken onze sponsors hiervoor hartelijk. 

We noemen de namen van de sponsors die ons in 2020 hebben gesteund hieronder 
in alfabetische volgorde, uitgesplitst naar kerkgenootschappen en bedrijven en 
organisaties. 

Particulieren worden om reden van de privacy niet genoemd. 

 

Kerkgenootschappen 

Baptisten Gemeente, Spijkenisse Diaconie Protestantse Gemeente, 
Zuidland 

Christelijke Gereformeerde Kerk, 
Spijkenisse 

Diaconale Raad Protestantse 
Gemeente Tweestromenland, 
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, 
Zwartewaal 

Diaconie Gereformeerde Gemeente, 
Spijkenisse 

Diaconie Protestantse Gemeente, 
Oostvoorne 

Commissie Kerkdiensten met 
Verstandelijk Beperkten 

Felicitas Parochie (PCI Nicolaas Piek) 

Diaconie Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt, Hoogvliet-Spijkenisse 

Pinkstergemeente De Schuilplaats, 
Hekelingen 

Diaconie Hervormde Gemeente 
Simonshaven 

Protestantse Gemeente Welkomkerk, 
Rockanje 

Diaconie Protestantse Gemeente, 
Hekelingen 

Protestantse Gemeente, Tinte 

Diaconie Protestantse Gemeente, 
Spijkenisse 

 

 

Bedrijven en organisaties 

Albert Heijn City Plaza + Akkerhof, 
Spijkenisse 

Meesterbakker Voskamp, Spijkenisse 

Bakker Barendrecht, Barendrecht Move On communicatie, Spijkenisse 

Bouwmaat, Spijkenisse New Day Productions, Rotterdam 

Camerashop24, Hekelingen Orange Motors, Spijkenisse 

Carrier Transicold, Rotterdam Oranjefonds 

Café Merz, Spijkenisse Pak Boli, Spijkenisse 
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Bedrijven en organisaties 

CBS De Rank, locaties Oranjelaan en 
Lisstraat, Spijkenisse 

Partij van de Arbeid, Spijkenisse 

Deltaport donatiefonds Peinemann, Hoogvliet 

Dirk van den Broek, Rozemarijndonk + 
Stadsplein, Spijkenisse 

Profile Tyrecenter, Hoogvliet 

Dirk van den Broek Akkerwinde, 
Hoogvliet 

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden 

Douwe Egberts, Amsterdam Reikon BV, Spijkenisse 

Farm Frites, Oudenhoorn Reinis NV, Spijkenisse 

ExxonMobil / Esso Nederland BV Smith-Group, Spijkenisse 

ExxonMobil Smeeroliemengfabriek, 
Pernis 

Specsavers steunt, Spijkenisse 

FHK Elektro, Spijkenisse Spieke.nl, Spijkenisse 

Gastouderopvang Gezellig Gedropt, 
Spijkenisse 

Stigter Vastgoedonderhoud B.V., 
Spijkenisse 

Hello Fresh, Bleiswijk St. Boek met een Doel, Rotterdam 

Hogenbirk Bedrijfswagens B.V., 
Rotterdam 

St. Kansfonds 

JS Laadtechniek, Maasdijk St. Welzijn Ouderen, Spijkenisse 

Jungheinrich Nederland B.V., Alphen 
aan den Rijn 

Taxi Overgaauw, Zuidland 

Kleyn Trucks, Vuren TCC (Training & Cursus Centrum), 
Rotterdam 

Kringloopwinkel Het Goede Doel, 
Spijkenisse 

The Jagger Casino, Spijkenisse 

LINQ-Media, Spijkenisse Truckwash, Rotterdam 

Lionsclub De Bernisse, Spijkenisse Unimat Koeltechniek & airconditioning, 
Hellevoetsluis 

LyondellBasell, Maasvlakte Rotterdam UWT, Rotterdam 

Marsfood, Oud-Beijerland Van der Ent Top Movers, Spijkenisse 

Matrix Design, Spijkenisse Van Gelder, Ridderkerk 

MCD, Zuidland Vastgoedonderhoud Stigter, 
Spijkenisse 

 Veldsink – Driekleur, Spijkenisse 
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Overzicht gegevens  

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 60092750 

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl    

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl   

 

Postadres bestuur stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken  

Kikkerveen 453 3205XD, 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 www.voedselbankspijkenisse.nl . 

 

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

 

Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt gesteund door het Oranje 
Fonds 

 

De nieuwsbrief van Vrede voor de Stad wordt onder verantwoording van het bestuur 
uitgegeven. Iedereen die geïnteresseerd is kan deze ontvangen door een bericht te 
sturen aan nieuwsbrief@vvds.nl . Vanwege de AVG wordt niemand automatisch aan 
de verzendlijst toegevoegd, alleen op eigen verzoek. 

 

http://www.voedselbankspijkenisse.nl/
http://www.vredevoordestad.nl/
mailto:nieuwsbrief@vvds.nl
mailto:secretariaat@vvds.nl
http://www.voedselbankspijkenisse.nl/
mailto:nieuwsbrief@vvds.nl
http://www.google.nl/imgres?q=oranje+fonds+logo&num=10&hl=nl&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=_5CBgfuYgWsF4M:&imgrefurl=http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/downloads/&docid=7VdezX-OltpbzM&imgurl=http://www.oranjefonds.nl/assets/OFCorp2009/logo2012/Oranje_Fonds_liggend.jpg&w=3156&h=1061&ei=jMEfUOWKCuOy0QXJ-IHQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=178&dur=1182&hovh=130&hovw=388&tx=167&ty=76&sig=114320383122388659930&page=1&tbnh=60&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.anbi.nl/anbi-logo/?ANBI=

