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Voorwoord 
 
Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken het 
jaarverslag over het jaar 2017. 
 
Het jaar 2017 was een zeer bewogen en enerverend jaar. Allereerst op persoonlijk vlak. Onze 
secretaris Marieke van Ek zag zich met pijn in het hart genoodzaakt om haar functie neer te leggen. 
Haar eigen gezondheid en de mantelzorg voor haar man Arie stelden haar niet langer in staat het 
geliefde werk voor Vrede voor de Stad en de Voedselbank te doen. Gelukkig was ons bestuurslid 
Gerrit van Buuren sr. bereid om het secretariaat waar te nemen. En dit heeft hij met verve en grote 
toewijding gedaan.  Samen met vooral Wim de Vroed, Anco Bonninga (coördinator/bestuurslid) en 
Marga den Breems (PR en geldwerving) heeft Gerrit bergen werk verzet. Helaas is Marga recentelijk 
gestopt, omdat re-integratie op de arbeidsmarkt de combinatie met dit vrijwilligerswerk niet langer 
mogelijk maakte. We zullen haar node missen bij o.a. de PR, het up-to-date houden van Facebook en 
de website. Marga heeft een scherpe blik op wat nodig is en geweldige voelhorens voor wat er leeft. 
 
Ten tweede wisten we als bestuur, dat we in 2017 voor grote uitdagingen stonden.  Gaandeweg het 
jaar kregen we ook steeds meer zicht op de financiële ernst van de situatie. Door de sterk 
toegenomen transportkosten (de kosten voor de vrachtwagen kwamen na jarenlange sponsoring nu 
voor eigen rekening) en verhoogde bijdrage aan het Distributie Rotterdam en zwaar drukkende 
huisvestingskosten werden de verwachte exploitatiecijfers diep rood en zouden alle reserves 
aangesproken moeten worden. In de loop van 2018 zou een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan bij 
ongewijzigd beleid.  
 
Om dit tij te keren zijn diverse initiatieven ondernomen: een crowdfunding-actie, een herziene 
subsidieaanvraag bij de gemeente Nissewaard voor 2017 en een hogere aanvraag voor 2018, 
sponsors zoeken, een appèl doen op de deelnemende kerken en het meedoen met de 
Oranjefondscollecte, om de voornaamste te noemen. 
We zijn zeer dankbaar voor de sponsoring door bedrijven, de steun van particulieren via de 
crowdfunding-actie en de Oranjefondscollecte, de extra inspanning van kerken en uiteraard, dat de 
gemeente Nissewaard bereid was om de subsidie significant te verhogen voor 2018 en voor 2017 
bereid was om het tekort te dekken. Vele brieven, publicaties en gesprekken waren hiervoor nodig. 
Zeker toen onverwacht bleek dat onze geschonken vrachtwagen niet door de keuring heen kwam en 
reparatie te duur was. In korte tijd moesten we fondsen aanschrijven, vervangend vervoer regelen en 
z.s.m. een nieuwe vrachtwagen vinden die aan de specificaties voldeed. Gelukkig kon dit binnen een 
aantal maanden worden gerealiseerd  met ook weer steun van kerken, particulieren en vier grote 
fondsen: het Oranjefonds, het Kansfonds, het Sint Laurensfonds en St. Fundatie van den Santheuvel 
Sobbe. Voor € 50.500 werd een tweedehands Mercedes aangeschaft die zeer goed bevalt! De wagen 
heeft een hydraulische laadklep, en is tevens voorzien van een koel- en vriessysteem. 
 
Het bestuur is 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 daarbij binnen strenge eisen, want recentelijk haalden we een HACCP-score van 
96%!  De supermarktacties brachten mooie resultaten, maar de bemensing blijft een punt van zorg 
en er wordt gekeken naar alternatieven.  
Voor 2018 volgen we met grote interesse de gemeenteraadsverkiezingen, blijven we in gesprek met 
sponsors en zoeken we naar verdere besparingen. Daarbij willen we als bestuursleden met een 
christelijke identiteit vertrouwen op God die in het verleden ons al regelmatig positief heeft verrast 
en wonderlijke wegen opende. Zo ook in 2017. 
 
Ds. Lennart van Berkel 
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Jaarverslag bestuur  
 
De bestuurssamenstelling bij de aanvang van het verslagjaar was als volgt: 

Voorzitter:  Ds. L.L. van Berkel 
Secretaris:  M.H. van Ek-Veldhuizen 
Penningmeester: M.W. Waskowsky 
Algemeenbestuurslid: G. van Buuren 
Algemeen bestuurslid: W.H. de Vroed 
Algemeen bestuurslid: P.A. Paauw 
Algemeen bestuurslid: A.M. Koopman-van Kouwen 
Algemeen bestuurslid: A. Bonninga 
 

 
In de loop van 2017 heeft tot onze grote spijt Mevrouw van Ek moeten besluiten i.v.m. 
gezinsomstandigheden haar functie neer te leggen. Met dank en waardering voor het vele wek heeft 
het bestuur afscheid van haar genomen. De functie van secretaris is sinds het najaar overgenomen 
door G. van Buuren. 
Het bestuur heeft in 2017 elf maal 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. 

Vermeldenswaard is het intensieve bestuurlijke contact dat met VB Rotterdam en het daaraan 
verbonden Distributiecentrum is geweest. Dit vond m.n. plaats in het ROP, Regionaal Overleg 
Platform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle Voedselbanken, die zich bevinden in het 
werkgebied van het DC. De belangrijkste thema’s in de bijeenkomsten betroffen de verdeling van 
voedsel over de diverse Voedselbanken en daarop volgend de verdeling van de kosten van het DC. 
Waar mogelijk zijn ook de algemene ledenvergaderingen van de vereniging Voedselbanken 
Nederland bijgewoond 
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Toelevering producten 

Ook in het jaar 2017 heeft er weer een verhoging van het aantal pallets plaatsgevonden. Deze 
toename is grotendeels te danken aan het feit dat er door onze huidige leveranciers meer goederen 
beschikbaar werden gesteld. Door deze toename konden  wij onze cliënten wekelijks weer een goed 
gevuld pakket geven. 

In 2017 bedroeg het aantal ontvangen pallets ruim 2500 stuks met een totaal gewicht van ca. 1.800 
ton. Ook de samenwerking met collega-voedselbanken is hierbij altijd heel erg belangrijk waarbij 
door uitwisseling van goederen het aanbod meer divers wordt. 

De supermarktacties, die twee keer per jaar 
gehouden worden, zijn ook een belangrijke 
bron van inkomende goederen. De daarbij 
opgehaalde producten worden gebruikt om 
schrale pakketten aan te vullen tot een 
verantwoord voedselpakket.  

 

 

 

HACCP-certificaat 

Ook het afgelopen jaar hebben wij mogen ervaren dat het Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) certificaat zijn vruchten heeft afgeworpen. 
Zeker met de komst van onze nieuwe koel- en vries vrachtwagen zijn de 
mogelijkheden zeer vergroot en kunnen wij alle aangeboden goederen op een 
verantwoorde manier vervoeren en verwerken. Door de aanschaf van deze 
vrachtwagen kunnen wij ons voedselpakket verder uitbreiden met allerlei 
belangrijke koel- en vriesgoederen zoals vlees, zuivel, diepvriesproducten. Na 
binnenkomst worden deze goederen opgeslagen in onze koelcel of vriesopslag 
en worden deze goederen op onze wekelijkse uitdeel-dag aan de pakketten toegevoegd. Dankzij dit 
HACCP certificaat hebben wij onze mogelijkheden vergroot want onze leveranciers van 
voedingsmiddelen hebben nu de zekerheid dat hun goederen op een  verantwoorde manier vervoerd 
en opgeslagen worden, zodat de voedselveiligheid ook voor hen gewaarborgd is en blijft. 

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 o.a. 
particulieren en andere instanties. Onze 
stelregel is dat als mensen geen of weinig geld 
hebben om eten te kopen zij dan ook weinig of 
geen geld hebben om kleding of speelgoed aan 
te schaffen. 

Wekelijks mogen onze cliënten, wanneer zij dit 
willen, 5 items per keer uitzoeken en meenemen. 
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Vrijwilligers 

Zoals in elke vrijwilligersorganisatie is het belangrijk dat er vele helpende handen zijn om elke week 
weer de honderden voedselpakketten te voorzien van de gekregen goederen. Daarbij hebben wij de 
hulp van ca. 80 vrijwilligers die de diverse taken vervullen zoals, chauffeurs, loods/magazijn 
medewerkers, 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 onze 
vrijwilligers. 

 

 
Cliënten: intake en hercontrole   

In het verslagjaar 2017 is het aantal voedselpakketten dat elke week wordt uitgedeeld nauwelijks 
gewijzigd. Ter vergelijking de cijfers van de laatste twee jaar:  

 31-12-2016 31-12-2017 

Spijkenisse en directe omgeving 350 356 

Brielle 31 32 

Goeree Overflakkee 78* 54* 

Rozenburg 41 45 

Hoeksche Waard* 95* 85* 

 
* De goederen voor de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee worden niet meer als pakketten 
geleverd, maar in bulkvorm. Met ingang van 2018 zal Goeree Overflakkee geen pakketten of 
bulkgoederen meer van ons betrekken. In Spijkenisse en directe omgeving voorzien wij per 1 januari 
2018 ongeveer 900 mensen van aanvullend voedsel.  Er waren in 2017   204 nieuwe inschrijvingen en 
er zijn 198 gezinnen uitgestroomd, een netto toename dus van 6 huishoudens.  
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Transport 

Zoals reeds door de voorzitter in zijn voorwoord is vermeld, was het jaar 2017 op het gebied van 
transportmiddelen tamelijk  heftig. Toen in het voorjaar het besluit viel de toen beschikbare 
vrachtwagen, i.v.m. dreigende hoge reparatiekosten om door de keuring te komen, buiten bedrijf te 
stellen, zijn diverse acties gestart. Allereerst zijn vier fondsen aangeschreven. Ook de participerende 
kerken, particulieren en het bedrijfsleven zijn benaderd, en er is een crowdfundingsactie gestart. Het 
uiteindelijke resultaat mocht er zijn: De benodigde € 50.000 kwamen  volledig binnen. Samengevat 
was het resultaat als volgt: 

• OranjeFonds    € 25.000 

• Fundatie van den Santheuvel, Sobbe €   5.000 

• Kansfonds    €   7.000 

• Laurensfonds    €   6.000 

• Gift Prov. Diaconie PKN ZH  €   2.500 

• Crowdfunding    €   1.500 

• Giften kerken en particulieren  €   2.600 

• Opbrengst verkoop oude vrachtwagen €   1.800 
 

Met de verkregen middelen kon in november overgegaan worden tot de aanschaf van een goede 
vrachtwagen, voorzien van een koel- en vriesinstallatie en een hydraulische laadklep. 

Niet onvermeld mag blijven de aan het eind van het jaar noodzakelijke reparatie van de motor van de 
Opel-bestelbus.  De kosten waren substantieel, maar Orange Motors heeft ons op uiterst coulante 
wijze geholpen, waarvoor dankbaarheid past. 

De overdracht van de vrachtwagen door de leverancier Kleyn Trucks aan de 
Voedselbank: v.l.nr Jan Groeneveld (Kleyn Trucks), Arie Burger (chauffeur) en  
Gerrit van Buuren (bestuurslid). 
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Activiteitencommissie  

Het jaar in vogelvlucht 
“Terugkijken in tevredenheid”. Zo schreven we aan het begin van het jaarverslag 2016. Ook nu 
kunnen we dat weer schrijven. Tijdens de zomer hielpen een aantal vrijwilligers mee aan de collecte 
voor het Anjerfonds. Ook de Sint kon de kinderen weer van cadeaus voorzien met behulp van 
financiële middelen vanuit de kerken. Er werden twee supermarktacties gehouden voor de 
Voedselbank waarbij weer het nodige bijeen werd gebracht, maar wat was daar veel energie voor 
nodig. De opbrengst van de acties was over het geheel wel minder dan in 2016. Daarom hoort bij die 
tevredenheid ook een stukje zorg naar de toekomst. 

Samenstelling Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie bestaat uit Hilly en Gert Boshoven, Marjo Jansen en Bouwen Mooldijk. 
Doordat de commissie al een aantal jaren dezelfde samenstelling heeft, zijn de leden goed op elkaar 
ingespeeld. Een ieder weet haar/zijn taak, waardoor er efficiënt kan worden gewerkt. De 
voorbereidingen kunnen daardoor veelal per mail of telefonisch plaatsvinden. Vergaderen doen we 
daarom nauwelijks. Wel worden éénmaal per jaar de acties geëvalueerd. 

Collecte OranjeFonds 
Om voldoende vrijwilligers te vinden voor deze collecte hebben we een mailing verzonden onder een 
deel van onze vrijwilligers,  aangezien een deel van de opbrengst van deze collecte bestemd was voor 
de Voedselbank. In totaal leverde dit 5 positieve reacties op. De opbrengst voor de Voedselbank 
bedroeg € 362,00. 

Sintactie 
Ook in 2017 voorzagen we de sint weer van de cadeautjes voor de kinderen van de cliënten van de 
Voedselbank die aanwezig waren op het Sinterklaasfeest op zaterdag 25 november. De organisatie 
van het feest was bij de Kiwanis-club van Spijkenisse in goede handen. In totaal waren er 108 
cadeaus nodig. Anders dan in de jaren daarvoor, hebben we deze keer de kerken in Spijkenisse hier 
niet actief voor benaderd. We hadden namelijk nog een flink aantal cadeaubonnen en een behoorlijk 
bedrag aan giften in reserve.  Evenals vorig jaar konden we op de vrijdag voor Sinterklaas 
chocoladeletters (250 stuks) meegegeven voor de kinderen tot en met 12 jaar.  

Supermarktacties 
Ook in 2017 organiseerden we weer twee supermarktacties. Eén op 24 en 25 maart en één op 8 en 9 
december. Beide acties waren we in het merendeel van de supers in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en 
Zuidland present. Tijdens de decemberactie kwamen daar Rockanje en Oostvoorne bij. In Brielle en 
Rockanje worden we geholpen door een plaatselijke vrijwilliger. In Oostvoorne gaat het om een 
“eigen” actie van de Protestantse Gemeente in die plaats. De opbrengst doneren zij aan de 
Voedselbank Spijkenisse e.o.  
Helaas wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers bereid te vinden mee te werken aan 
een Supermarktactie. Door het stijgen van de leeftijd haken steeds meer vrijwilligers af. Het aantal 
vrijwilligers dat zich bij elke actie nieuw opgeeft is minder dan het aantal dat opzegt. Hierdoor putten 
we uit een steeds kleiner aantal vrijwilligers. 
Door bovengenoemde problematiek was het moeilijk om beide acties rond te krijgen. Daardoor is de 
voorjaarsactie in een afgeslankte vorm gehouden, en waren helaas waren niet alle supermarkten 
bemenst. Eenzelfde tendens zagen we bij de actie in december. Door een publicitair slotoffensief 
(waarvoor dank aan de PR-functionaris van de Voedselbank) gaven zich de laatste weken nog 
voldoende vrijwilligers op.  
Transport is de laatste jaren binnen de Activiteitencommissie een zorgenkind. Bij de decemberactie 
hadden we tevens te maken met het uitvallen van de Voedselbank bus door een defect net voor de 
actie. Door uiterste inspanning van een lid van de Activiteitencommissie en flexibiliteit van een 
verhuurder kon uiteindelijk dit probleem worden opgelost. Fijn te ervaren dat de kosten voor het 
inhuren van de bus werden gesponsord 
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Ook zien we de laatste jaren de opbrengst teruglopen. Tevens houden supermarktketens rond kerst 
tegenwoordig eigen acties voor de Voedselbank.  
Dit alles heeft gebracht dat we voor 2018 nog geen nieuwe data voor de supermarktacties hebben 
vastgesteld, maar eerst grondig gaan evalueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermarktacties in cijfers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 

 

voorjaar dec voorjaar dec 

aantal supers bemenst 15 18 15 18 

aantal vrijwilligers in supers 176 191 164 192 

aantal vrijwilligers in loods 38 50 41 45 

aantal vrijwilligers in vervoer 18 15 14 11 

opbrengst volle kratten 776 1147 727 905 
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Financiën 
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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 06 Inkomsten uit collecten en giften t.b.v. de exploitatie waarvan € 1.199,11 geoormerkt 
voor reserve vervangingen 

07  Overige ontvangen giften waarvan € 3.900,- geoormerkt voor reserve vervangingen  

08  Jaarlijkse bijdrage van VvdS waarvan € 2.500.- geoormerkt voor de 
continuïteitsreserve  

09  Bijdrage van VB Nederland 

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

13 Sponsorbijdragen voor aanschaf vrachtauto. In deze bijdragen is een bedrag van € 
1.135,03 toegevoegd aan de bestemmingsreserve vervangingen 

17  Bijdrage Gemeente Nissewaard voor huurkosten  

18 Bijdrage Gemeente Nissewaard voor dekking exploitatietekort. Door de gemeente is 
in 2017 een budgetsubsidie toegezegd van € 30.000. Dit bedrag is in 2018 ontvangen. 
De benutting hiervan komt op € 15.188,77. Het restant zal in 2018 worden 
terugbetaald.   

103 Verschil met 2016 wordt veroorzaakt door  kosten sinterklaas en promotiekosten 
sponsoring 

104 t/m 107 Kosten t.b.v. de bestelbus. 

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

117 Aan DC Rotterdam betaalde kosten voor geleverd materiaal. Het plafondbedrag is in 
overleg met VB Rotterdam vanaf 2016 vastgesteld op € 10.000. 

120 t/m 125 Kosten vrachtauto incl. aanschaf 

 

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

Algemeen 
Het eigen vermogen is per 2017 opgedeeld in reserves en fondsen.  Hierdoor zijn er t.o.v. 2016 
enkele naamswijzigingen in het eigen vermogen. De hoogten van de reserves zijn door het bestuur 
vastgesteld. Nadere toelichting hierover is te lezen in het document ‘Balans toelichting reserves’.  
Bestemmingsfondsen betreft het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat 
daaraan door derden een specifieke bestedingsmogelijkheid is gegeven. 
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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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Overzicht gegevens  

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 
Website Vrede voor de Stad: 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 ANBI-
status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
 
  

 
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt gesteund door het 
Oranje Fonds 

 

http://www.voedselbankspijkenisse.nl/
http://www.vredevoordestad.nl/
mailto:nieuwsbrief@vvds.nl
mailto:secretariaat@vvds.nl
http://www.anbi.nl/anbi-logo/?ANBI=

