
1 Algemene gegevens instelling

Naam :

Nummer Kamer van Koophandel : 2 4 4 6 3 4 1 5

Adres : Bachlaan 4

Postadres : Noordersingel 30

Telefoonnummer : 0180 - 72 12 18

E-mailadres :

Website(s) (*) :

RSIN (**) : 8 2 0 8 8 9 6 2 3

Actief in sector (*) :

:

: Nederland

Aantal medewerkers (*) : 0

Aantal vrijwilligers (*) : 45

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter 1 :

Voorzitter 2 :

Secretaris :

Penningmeester :

Coördinatie en Voedselveiligheid :

Algemeen bestuurslid :

Overige informatie bestuur (*) :

Doelgroepen (*) ● Algemeen publiek ● Kinderen □ Slachtoffers van geweld

(meerdere opties mogelijk) □ Alleenstaande ouders □ Lhbqi+ □ Slachtoffers van natuurrampen

□ Analfabeten □ Mensen met een beperking □ Slachtoffers van oorlog

□ Chronisch zieken □ Milieu □ Slachtoffers van seksueel misbruik

□ Dak- en thuislozen □ Minderheden □ Studenten

□ Dieren ● Minima □ Verslaafden

□ Gedetineerden □ Natuurgebieden □ Vluchtelingen

□ Gelovigen □ Oceanen en zeeën □ Vrouwen en meisjes

□ Gemeenschappen □ Ouderen □ Werklozen

□ Jongeren □ Patiënten □ Wildlife

□ Overig

J. Bac

I. Filius

H. Heller

B. Aziz - de Ruiter

Voedsel inzamelen en uitdelen aan klanten van de Voedelbank Barendrecht

Secondaire sector (indien van toepassing)-

In welke landen is uw instelling 
actief? (*)

Betaalde personeelseden in 
gemiddeld aantal fte gedurende 
het boekjaarVrijwilligers die zich regelmatig 
(meer dan 3 keer per jaar) 
inzetten voor uw instelling

C. Versendaal

Stichting Voedselbank Barendrecht

Contactgegevens.    (Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in).

2992 GK Barendrecht

2993 TA Barendrecht

info@voedselbankbarendrecht.nl

www.voedselbankbarendrecht.nl

(*) Optioneel veld, niet verplicht. (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen.



1 Algemene (Vervolg)

Doelstelling :
Statutaire doelstelling van de instelling.

Wat wil de instelling bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

:

:

:

Hoe krijgt de instelling inkomsten? :

Wanneer worden welke 
werkzaamheden uitgevoerd?

Inzamelen en opbergen van de houdbare- koel- en diepvriesproducten vindt plaats 
op meerdere dagen van de week. Twee dagen van de week worden de kratten 
gevuld met houdbare producten. Op vrijdagmiddag worden de kratten uitgedeeld op 
twee locaties in Barendrecht aan de klanten van de Voedselbank Barendrecht. Op het 
moment van uitdelen worden er nog koelproducten en verse groenten aan 
toegevoegd.

Intake: Iedereen kan, wanneer er voldaan wordt aan de gestelde voorwwaarden,  
aanspraak maken op de verstrekking van een voedselpakket. Beoordeling wordt 
uitgevoerd door de vrijwilligers van de afdeling intake aan de  hand van de door de 
aanvrager/aanvraagster beantwoorde vragen.

En hoe dragen die bij aan het 
realiseren van de doelstelling?

Het wekelijks verstrekken van voedselpakketten aan de klanten van de Voedselbank 
Barendrecht

Giften en donaties van de kerken, particulieren, bedrijven en Vrienden van de 
Voedselbank. Giften kunnen ook worden verkregen door het organiseren van acties 
door scholen en/of verenigingen.

De voedselbank heeft als doelstelling om enerzijds direct mensen te helpen die onder 
een bepaald bestaansminimum leven en anderzijds de verspilling van voedsel tegen 
te gaan. Zij doet dit door middel van het inzamelen van kwalitatief goede 
voedingswaren, om deze vervolgens wekelijks te verstrekken in de vorm van 
voedselpakketten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van geloof 
huidskleur, nationaliteit of leeftijd.

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over her beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de 
instelling?

De Stichting Voedselbank Barendrecht zet zich in voor gezinnen en alleenstaanden 
die tijdelijk niet in staat zijn om voldoende in hun eerste levensbehoefte te voorzien. 
Zij kunnen in aanmerking komen voor een voedselpakket waarin levensmiddelen 
zitten die kwalitatief goed zijn. De producten worden ingezameld bij lokale 
ondernemers, kerken en particulieren en worden indien mogelijk aangevuld met 
voedsel vanuit het distributiecentrum Voedselbank Rotterdam en door ons verdeeld.

Deze producten worden ingezameld bij lokale ondernemers, kerken en 
particulieren en aangevuld met voedsel vanuit het distributiecentrum 
Voedselbank Rotterdam en door ons verdeeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht. (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen.



1 Algemene (Vervolg)

:

Spaarrekening (i.v.m. noodzakelijke reserveringen)

Url van het beleidsplan :

Beloningsbeleid :

Activiteitenverslag :

:

● Beheer van het magazijn ● Chauffeur/bijrijder op de bus ● Inpakker van de kratten       
●  Schoonmaak van de locatie ● Bestuur van de organisatie - Voorzitter(s) - Secretaris - 
Penningmeester - Voedselveiligheid

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende vraag de url in naar 
het activiteitenverslag, of de url naar het 
jaarrekening als daarin de activiteiten 
van het betreffende boekjaar zijn 
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de 
link in waar het activiteitenverslag te 
vinden is.

Op welke manier en aan welke 
doelen worden de verkregen 
inkomsten besteed?

● Huur pand ● Verzekeringen ● Belastingen ● Kosten Distributiecentrum Rotterdam       
● Brandstofkosten/Onderhoud bestelbus ● Administratie/Telefoon kosten ● Overige 
exploitatiekosten ● Verpakkingen ● Inkoop Voedsel ● Hygiene procucten i.v.m. 
CoronaAls uw instelling vermogen aanhoudt, vul 

dan in waar en op welke manier dit 
vermogen wordt aangehouden 
(bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen 
etc).

Vul de link in waar het beleidsplan te 
vinden is.

Niemand binnen de organisatie van de Voedselbank ontvangt een vergoeding voor 
haar of zijn vrijwillige werkzaamheden.Beloningsbeleid voor het statutaire 

bestuur, voor de leden van het 
beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of 
salarisregeling).

(*) Optioneel veld, niet verplicht. (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen.



2 Balans

Balansdatum

Activa Passiva

Immateriële vaste activa -€                 -€                 Continuïteitsreserve 25.000€       21.850€       

Materiële activa 31.098€       39.643€       Bestemmingsreserve 61.479€       46.696€       

Financiële vaste activa -€                 -€                 Herwaarderingsreserve -€                 -€                 

Overige reserves 22.409€       30.954€       

31.098€      39.643€      108.888€    99.500€      

Voorraden -€                 -€                 Bestemmingsfondsen 48.113€       38.394€       

Vorderingen & overlopende activa 1.492€         537€            Voorzieningen -€                 -€                 

Effecten -€                 -€                 Langlopende schulden -€                 -€                 

Liquide middelen 124.676€    98.310€       Kortlopende schulden 265€            596€            

126.168€    98.847€      48.378€      38.990€      

Totaal 157.266€    138.490€    157.266€    138.490€    

Toelichting
Geef hier een toelichting bij de balans 
of vul de url naar de jaarrekening in 
als hier een toelichting in is 
opgenomen.

31 december 2021

Jaar 2021 Jaar 2020 Jaar 2021 Jaar 2020



3 Staat van baten en lasten

Baten Boekjaar 2021 Boekjaar 2020

- -€                                        20€                                    

- Subsidies van overheden 10.000€                             4.709€                               

- Subsidies van andere instellingen zonder winststreven -€                                        -€                                        

- Overige subsidies -€                                        -€                                        

Baten van Subsidies 10.000€                          4.729€                            

- Baten sponsorbijdragen 1.643€                               1.872€                               

- Giften en donaties van particulieren 16.417€                             25.884€                             

- Giften kerkelijke instellingen 8.755€                               14.317€                             

- Giften bedrijven en ondernemingen 5.327€                               7.815€                               

- Giften stichtingen en verenigingen 5.709€                               1.000€                               

- Giften en inzamelingen scholen 38€                                    933€                                  

- Overige giften 4.059€                               2.685€                               

Giften 41.948€                          54.507€                          

- Financiële baten 9.719€                               7.903€                               

- Overige baten 7.725€                               -€                                        

Som van baten 69.392€                          67.139€                          

Lasten
- Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) 8.413€                               1.686€                               

- Transportkosten 7.430€                               6.565€                               

- Aankopen en verwervingen -€                                        -€                                        

- Communicatiekosten 743€                                  329€                                  

- Lief en Leed vrijwilligers 186€                                  40€                                    

- Huisvestingskosten 12.636€                             12.373€                             

- Afschrijvingen 9.719€                               7.903€                               

- Financiële lasten 2.246€                               1.110€                               

- Overige lasten (belastingen) 366€                                  668€                                  

Som van de lasten 41.740€                          30.674€                          

Saldo van baten en lasten 27.652€                          36.464€                          

Baten als tegenprestaties voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)



3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Url van de link in naar de jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul 
de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is 
opgenomen


