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Jaarverslag van het jaar 2021 
 
Dit is het officiële jaarverslag over het jaar 2021 van de Stichting Voedselbank Barendrecht.  
Dit verslag bevat de volgende onderwerpen. 
 
1 Organisatie en vrijwilligers 8 Zoeken naar een nieuwe geschikte locatie
2 Corona 9 Inkomsten
3 Voedselveiligheid 10 Communicatie en Website
4 Aantal klanten 11 Vertrouwenspersoon
5 Pruducten 12 Overzicht van inkomsten en uitgaven
6 Producten 13 Verklaring kascommissie
7 Bijzondere acties

 
 

1. Organisatie en vrijwilligers 
 
Samenstelling van het Bestuur Voedselbank 
Het bestuur is in 2021 ongewijzigd, geen van de bestuursleden is in het verslagjaar afgetreden.  
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Barendrecht ziet er als volgt uit. 
 
Naam Functie Telefoonnummer Emailadres
Cees Versendaal Voorzitter 1 06 -118 670 67 Voorzitter1@voedselbankbarendrecht.nl
Jaap Bac Voorzitter2 06 - 534 095 98 jaap.bac@gmail.com
Ingrid Filius Secretaris 0180 - 721 218 Secretaris@voedselbankbarendrecht.nl
Henk Heller Penningmeester 06 - 547 213 54 Penningmeester@voedselbankbarendrecht.nl
Bea Aziz - de Ruiter Voedselveiligheid en 06 - 166 239 54 Voedselveiligheid@voedselbankbarendrecht.nl

Magazijnbeheer  
 
Vrijwilligers 
De Voedselbank in Barendrecht is in 2021 gerund door in totaal 44 vrijwilligers die, verdeelt in groepen, 
goederen van onze leveranciers naar onze vestiging hebben vervoerd, pakketten voor de klanten ingepakt 
en aan hen uitgereikt, het gebouw hebben schoongehouden en het geheel bestuurd. 
Omdat we uitsluitend met vrijwilligers werken komt het voor dat mensen er mee ophouden. In het 1e 
halfjaar van 2021 zijn 2 of 3 vrijwilligers gestopt. Wij bedanken deze vrijwilligers heel hartelijk voor hun, 
soms jarenlange, inzet voor onze Voedselbank! Een aantal vrijwilligers hebben zich tijdelijk afgemeld i.v.m. 
Corona. 
Gelukkig zijn we er ook in geslaagd om opvolgers voor deze vertrekkende vrijwilligers te vinden. 
 
Intake en evaluatie 
Na het trieste overlijden van Marjan Kooyman, en het vertrek van de dames Miep Grootendorst en Ivonne 
Bronmans is de afdeling intake geheel nieuw samengesteld. 
Het emailadres van de afdeling intake is: intake@voedselbankbarendrecht.nl 
 
Het nieuwe team bestaat momenteel uit de volgende personen: 
 
Naam Functie Telefoonnummer
Annemieke van Staveren Medewerker Intake 06 - 185 619 32
Yvonne Ouderkerk Medewerker Intake 06 - 496 281 52
Hugo Abrahamse Medewerker Intake 06 - 484 156 50  
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2. Corona 
 
Ook de Voedselbank in Barendrecht merkt nog steeds de gevolgen van het Corona-virus. Meerdere 
vrijwilligers hebben, zoals ook werd geadviseerd, gekozen om gedurende de uitbraak van het virus thuis te 
blijven i.v.m. een te groot risico om besmet te worden. 
Gelukkig hebben onze cliënten geen last ondervonden van het beperkt kunnen inzetten van onze 
vrijwilligers. 
Hier is dan ook voor dit jaar wederom een groot compliment voor onze vrijwilligers op zijn plaats. 
 
Een toename van cliënten is tot nu toe uitgebleven. Wel is het de verwachting dat er nog een toename 
plaats zal vinden in het jaar 2022. Door de steun van de overheid en het verlenen van betalingsuitstel van 
b.v. afdracht van belastingen en huren kunnen de bedrijven en ondernemingen de activiteiten nog 
uitvoeren. 
 
Vindt er geen toename plaats van de omzetten dan zullen meerdere ondernemingen mogelijk failliet 
worden verklaard met als gevolg dat personeelsleden zullen worden ontslagen. Ook verwacht men een 
toename van cliënten door inkrimping/bezuiniging van bedrijven waardoor personeelsleden hun baan 
zullen verliezen.  
Geen werk betekend vaak minder of geen inkomen terwijl de lasten gelijk blijven of zelfs kunnen toenemen. 
Een deel van de mensen kunnen daardoor genoodzaakt zijn om voor een voedselpakket zich te melden bij 
de plaatselijke Voedselbank.  
 
 

3. Voedselveiligheid 
 
Sinds begin 2015 is onze Voedselbank formeel “groen” geworden wat inhoudt dat de Voedselbank 
Barendrecht voldoet aan de vanuit reguliere wet- en regelgeving gestelde eisen. 
Ook in 2021 verwachtte de Voedselbank weer gecontroleerd te worden op het nakomen van de regels voor 
de Voedselveiligheid, maar een controlebezoek kwam er niet.  
De Voedselbank besloten, om op donderdag 23 december het laatste voedselpakket van het jaar te 
verstrekken en gelijktijdig, met een voor zover Corona-regels het toeliet, feestelijke afsluiting voor alle 
klanten en de vrijwilligers. 
Nadien is gebleken uit een ontvangen mail van de keuringsinstantie dat zij op vrijdag 24 december voor 
een gesloten deur hebben gestaan en daardoor geen controle hebben kunnen uitvoerend. Enigszins 
verbolgen werd ons duidelijk gemaakt dat wij de sluiting aan hen hadden moeten doorgeven. Dit was ons 
niet bekend, overigens hebben wij meerdere keren aangegeven, i.v.m. het inpakken en het uitdelen van de 
kratten in de middag geen controle te wensen op onze dag van uitdelen t.w.; de vrijdag. Ook hadden zij 
ons daags ervoor een mail kunnen zenden met de melding dat zij de volgende dag voor controle langs 
willen komen. De gemaakte kosten zouden aan ons in rekening gebracht worden. Wanneer de controle 
wordt uitgevoerd is tijdens de opmaak van dit schrijven niet bekend. De Voedselbank heeft dit jaar geen 
beoordeling ontvangen maar weet dat er door een team van enthousiaste vrijwilligers hard werkt om aan 
alle voorschriften te voldoen.  
 
 

4. Aantal klanten 
 
Het afgelopen jaar is het aantal wekelijks te verstrekken voedselpakketten ligt gestegen. In januari 
verstrekten we 59 pakketten (11 eenpersoons en 48 meer persoons) en in de loop van het jaar is dit 
gestegen naar 76 pakketten (17 eenpersoons en 59 meer persoons). Het aantal personen dat eet van de 
Voedselbank was 195 en is nu gestegen naar 255 personen. Mogelijk heeft het Corona virus deze lichte 
stijging mede veroorzaakt.  
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De schaamte om naar de Voedselbank te moeten gaan is groot.  
De LVN (Landelijke Voedselbanken Nederland) voorspelt dat er een groei van de Voedselbanken zal 
ontstaan in het jaar 2022 omdat de toelatingsnormen verhoogd zijn en de instroom van vluchtelingen en 
asielzoekers zal groeien. Dit betekent dat de vraag naar een pakket levensmiddelen van de Voedselbank zal 
toenemen. Met deze verwachte groei dienen we rekening te houden. 
 
Ook landelijk ziet men de schaamte groeien maar het begint erop te lijken dat er in Barendrecht een wel 
heel grote schaamte aanwezig is. Deze personen zijn daardoor erg moeilijk te bereiken. We gaan het 
onderwerp: naar de Voedselbank wat openlijker bespreken en vertellen dat we, als gemeenschap van 
Barendrecht, de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om iedere inwoner een fatsoenlijke 
maaltijd per dag te bezorgen. Dit is geen uitzondering maar regel. We brengen als dezelfde gemeenschap 
daarvoor het geld bij elkaar; oftewel iedere inwoner van Barendrecht heeft er recht op zodra hij of zij 
voldoen aan de normen van de Voedselbank. 
Ook via de gemeentelijke website zal worden verwezen naar de Voedselbank Barendrecht. 
 
 

5. Producten 
 
Inmiddels halen we meerdere keren per week voedsel, waaronder vlees en vis, op bij merendeels de 
Barendrechtse supermarkten. Het is geweldig dat wij zoveel goed voedsel mogen redden van de Kliko en 
daarmee onze klanten kunnen voorzien van een volwaardig pakket aan levensmiddelen.  
De in 2017 gestarte vorm van voedselinzameling: het “Product van de Maand” is in de daarop volgende 
jaren gestaag uitgebreid.  
Per 1 januari 2019 doen bijna alle kerken mee, niet altijd op zondag maar dan wel door de week. Door de 
Corona maatregelen zijn vanaf dat moment kerkdiensten niet meer of beperkt toegestaan en daardoor 
vindt er nagenoeg ook geen voedselinzameling plaats. In de plaats daarvan is het verzoek gedaan om aan 
de Voedselbank in Barendrecht donaties te doen met vermelding van “pvdm” (Product van de maand).  
 
 

6. Jaarlijkse acties 
 
Naast het verstrekken van Voedselpakketten kunnen onze cliënten rekenen op diverse initiatieven van 
individuele burgers. Verschillende externe partijen, in samenspraak met de Voedselbank, zullen er 
wederom diverse activiteiten worden georganiseerd. Het betreft hier o.a. acties van: 

 Stichting Jarige Job met pakketten om een verjaardag te vieren 
 De kerken in Barendrecht met voedselinzameling en collectes 
 Verschillende scholen met voedselinzameling 
 De Protestante Gemeente Barendrecht met cadeaubonnen van de Jumbo, oliebollen en 

sinterklaascadeautjes 
 De stichting Altijd feest met gratis verjaardagsfeestjes 
 Aad van Loon sport met 4 gratis abonnementen 
 Petra Kievit met inzameling restanten kerstpakketten 
 Armoedefonds met schoolspullenpassen á € 50,- per stuk 
 Stichting Jurk met tweemaal per jaar een set nieuwe kleding voor kinderen t/m 13 jaar. 

 
 

7. Bijzondere acties 
 
Een bijzondere actie die is begonnen in januari 2019; is de samenwerking met Stichting Jurk: 
Door het hele land zijn ruim 1000 naaisters bezig om voor ieder kind tot 14 jaar nieuwe kleding te naaien 
en gratis aan hen te verstrekken. 
In principe voor ieder kind bij een verjaardag, maar dat bleek niet haalbaar te zijn. 
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Ieder kind krijgt nu een zomersetje en een wintersetje kleding waarbij ze hun wensen kunnen uitspreken. 
De diverse naaisters proberen om die wensen zo goed mogelijk in te willigen. 
Ook deze stichting draait volledig op sponsoren voor stoffen en voor geld om te versturen. 
 
Een andere bijzondere activiteit was onze medewerking aan de organisatie en uitvoering van het Kind 
pakket van de Gemeente Barendrecht. 
De Gemeente heeft ons en andere plaatselijke organisaties gevraagd om te helpen bij het zoeken naar 
kinderen/jongeren tot 18 jaar die in armoede leven. Door middel van een formulier hebben de kinderen 
kunnen kiezen uit cadeaus en/of waardebonnen. Deze werden in december door ons uitgedeeld. 
Door onze bemiddeling hebben 72 kinderen gebruik kunnen maken van het Kind pakket. 
Het Kind pakket wordt voortgezet in 2021 en de organisaties zijn al druk bezig. 
Voor ons is met name “Leergeld ZHM” (Leergeld Zuid-Holland Midden) van belang. 
 
 

8. Zoeken naar een nieuwe geschikte locatie 
 
Samen met de Gemeente is de Voedselbank op zoek naar een nieuwe geschikte locatie. 
Met de Gemeente is afgesproken dat ieder half jaar verslag zal worden uitgebracht dat we naar andere 
werk- en opslagruimte aan het zoeken zijn geweest. Door alle corona perikelen is het er niet van gekomen. 
Veelal was persoonlijk overleg niet mogelijk. 
 
 

9. Inkomsten 
 
De Voedselbank heeft van de navolgende ondernemingen een financiële bijdrage mogen ontvangen en 
bedankt deze ondernemingen hartelijk voor deze bijdragen.  

               €                €
Velo Beheer B.V. 500                          500                          
IM Helden B.V. 250                          300                          
Sentinel IT B.V. 500                          -                               
Stichting de Pagter Fonds 1.000                      -                               
Dutch Cabin Group Holding 562                          -                               
Cazdak Dakbedekking B.V. -                               1.000                      
K. Groenendijk -                               1.000                      
Elevator Holland B.V. -                               500                          
Corona Test Centrum -                               500                          
J.K. Hage, IT Consultancy -                               250                          

Totaal 2.812                 4.050                 

Specificatie ontvangen giften ondernemingen 31-12-2021 31-12-2020
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De ontvangsten van particulieren kunnen wij als volgt splitsen; 
 

               €                €
Periodieke giften en donaties 6.674                      8.422                      
Eenmalige giften en donaties 8.490                      14.336                    
Product van de maand 1.173                      1.719                      
Giften wegens Corona 30                            1.245                      

Totaal 16.367               25.722               

Specificatie ontvangen giften particulieren 31-12-2021 31-12-2020

 
 
Vrienden van de Voedselbank 
Er wordt gewerkt aan een uitbreiding en verbetering van de Vrienden van de Voedselbank. Het is de 
bedoeling om dat in 2021 beter op de kaart te zetten. Echter ook hier hebben de maatregelen als gevolg 
van het Corona-virus toegeslagen. Het organiseren van bijeenkomsten was niet mogelijk en dit heeft een 
toename van nieuwe Vrienden van de Voedselbank geblokkeerd.  
 
Positief resultaat 
U kunt het allemaal teruglezen in de jaarcijfers die nauwkeurig worden opgesteld door onze 
penningmeester. Door alle giften, al dan niet structureel, heeft de Voedselbank het jaar 2021, na aftrek van 
de exploitatiekosten, kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 27.652, -. 
 
 

10. Communicatie en Website 
 
Al jaren hebben we een facebooksite en deze heeft veel volgers en daar wordt ook steeds het laatste 
nieuwtje opgezet. De geheel vernieuwde website van de Voedselbank is eind december online gegaan. 
Sebastiaan Berghout heeft deze site geheel opnieuw gebouwd en de nodige beveiligingen daaraan 
toegevoegd. Daarnaast komt er zoveel mogelijk aandacht in de plaatselijke pers, m.n. in De Schakel.  
Dit alles om niet alleen aandacht te genereren maar ook meer sponsoren te vinden. 
 
 

11. Vertrouwenspersoon 
 
Bij een organisatie als de onze werd landelijk besloten dat we een vertrouwenspersoon moesten zoeken. 
Deze moet bemiddelen, aanhoren, raad geven bij problemen van vrijwilligers met het bestuur nadat een 
vrijwilliger zijn of haar probleem bij het bestuur geen gehoor zou krijgen.  
Door het overlijden van ds. Albert Floor heeft het bestuur de heer Gert D. Dumans bereid gevonden om de 
taak als vertrouwenspersoon op zich te nemen. 
 
  



  
 

 
 

7 

12. Overzicht van inkomsten en uitgaven 
 
Voedselbank Barendrecht heeft het jaar 2021 financieel met een positief saldo kunnen afsluiten.  
Door de vele giften heeft de Voedselbank in het jaar 2021 € 59.673, - ontvangen. (Dit is inclusief 
cadeaubonnen van AH, Jumbo en schoolpassen).  
In het jaar 2020 heeft de Voedselbank € 59.273,- aan inkomsten ontvangen.  
 

               €                €
- De kerken hebben voor ons gecollecteerd en giften verstrekt 8.755             14.317           
- Giften en inzamelingen Scholen 38                   926                 
- Van ondernemers in Barendrecht hebben wij ontvangen 2.812             4.050             
- Rotaryclub Barendrecht -                      1.000             
- Voedselbank Ned. Gift LyonellBasell -                      4.709             
- Vrienden van de Voedselbank (Ondernemers) 2.515             2.795             
- Vrienden van de Voedselbank (Particulieren) 50                   110                 
- Van Stichtingen en Verenigingen ontvangen 531                 -                      
- Stichting Fudraising Kiwanis -                      2.500             
- Van particulieren hebben wij giften ontvangen voor een totaal van 16.367           25.722           
- Van Voedselbanken Nederland een bijdrage ontvangen van 5.178             1.000             
- Gift Particulier (Overeenkomst 5 jaren) -                      60                   
- Inleveren van afval bij “Afval loont” heeft in de kas doen vloeien -                      185                 
- Gemeentee Barendrecht, Compensatie Afval loont (jaren 2020 en 4.059             -                      
- Gemeente Barendrecht, Subsidie 10.000           -                      
- De actie ClubSupport van de Rabobank heeft een bedrag opgeleverd van 1.643             1.872             
- Cadeaubonnen AH, Jumbo en schoolpassen 7.725             -                      
- Overige ontvangsten -                      20                   
- Bankrente -                      7                     

Totaal 59.673         59.273         

               €                €
- Inkoopkosten (incl. cadeaubonnen AH, Jumbo en schoolpassen) 8.413             1.685             
- Transportkosten 7.430             6.638             
- Huisvestingkosten 12.636           12.373           
- Gemeentelijke belastingen en Heffingen 366                 668                 
- Algemene kosten 3.176             1.503             

32.021         22.867         

               €                €
- Totaal ontvangen 59.673           59.273           
- Totaal uitgaven 32.021           22.867           

27.652         36.406         

Resultaat

Onderstaand een overzicht van de uitgaven:

Overzicht van de inkomsten: 

Jaar 2021 Jaar 2020

Jaar 2021 Jaar 2020

Jaar 2021 Jaar 2020
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13. Verklaring Kascommissie  
 
Aan het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Voedselbank Barendrecht.  
 
De ondergetekenden hebben op 2 mei 2022 op verzoek van het bestuur van Stichting Voedselbank 
Barendrecht bij de penningmeester de financiële verantwoording van de stichting gecontroleerd.  
Deze controle betrof de jaarrekening over 2021 die sloot met een positief resultaat van € 27.652 per  
31 december 2021.  
 
De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd door op basis van een steekproef de facturen te 
controleren en te zien of deze aansloten met de bankstanden.  
 
De commissie heeft tot haar genoegen geen onjuistheden aangetroffen en adviseert de vergadering van 
vrijwilligers de financiële verantwoording goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid over het jaar 2021.  
 
Barendrecht, 2 mei 2022  
 
 
Handtekening ¹) 
 
 
 
 
Frank van Noppen   Jan März 
 
 
¹) Getekend document van de kascommissie is in het bezit van de secretaris. 
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Financieel verslag jaar 2021 
 
Balans per 31 december 2021 
 

               €                €                €                €
Materiële vaste activa
Bestelbus VW Crafter V-468-BR 27.000         34.390         
Koel Aanhangwagen 67-WG-VT 1.452           2.178           

28.452         36.568         
Koel- en Vrieskasten 1.152           2.325           
Magazijnstellingen 580               750               

1.732           3.075           
Laptops 914               

914               
Vlottende activa
Overlopende activa 1.227           37                 
Kiwanis (Kinderfeest) 265               500               

1.492           537               

Liquidemiddelen 124.676       98.310         

Totaal      157.266      138.490 

               €                €                €                €
Bestemmingsfondsen
Continuïteit Voedselbank 25.000         21.850         

         25.000 
Verhuizing / Huisvesting 22.392         15.000         
Inventaris 7.957           5.000           
Koel- en Vriescel 18.033         15.816         
Aankoop voedsel 13.097         10.880         

61.479         46.696         
Reserve afschrijvingen:
Bestelbus VW Crafter V-468-BR 31.123         23.733         
Koeling aanhangwagen 67-WG-VT 2.178           1.452           
Koel- en Vrieskasten 12.698         11.525         
Magazijnstellingen 1.854           1.684           
Laptops 260               -                    

48.113         38.394         

Saldo Staat van Baten en Lasten 134.592     106.940     

Fonds donaties investeringen 22.409         30.954         
Kortlopende schulden 265               596               

Totaal      157.266      138.490 

ACTIVA

PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 

€ €
Giften 31.068                      48.000                      
Rabobank ClubSupport 1.643                        1.872                        
Gemeente Barendrecht, Compensatie Afval Loont 4.059                        -                                 
Gemeente Barendrecht, éénmalige subsidie 10.000                      -                                 
Bijdrage Voedselbank Nederland 5.178                        1.000                        
Voedselbank Nederland, Gift LyonellBasell -                                 4.709                        
Kadobonnen Albert Heijn en Supermarkt Jumbo 6.225                        -                                 
Schoolpassen van het Armoedefonds 1.500                        -                                 
Rentebaten -                                 7                                
Vrijval fonds donaties investeringen 9.718                        7.903                        

Totaal                    69.391                    63.491 

€ €
Voedsel en Verpakkingsmateriaal 8.413                        1.686                        
Transportkosten 7.430                        6.637                        
Huisvestingskosten 12.636                      12.373                      
Gemeentelijke belastingen en heffingen 366                           668                           
Algemene kosten 3.176                        1.503                        
Afschrijvingen 9.718                        7.903                        

Totaal                    41.739                    30.770 

Resultaat                    27.652                    32.721 

Baten

Lasten

Jaar 2021 Jaar 2020

Jaar 2021 Jaar 2020
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Toelichting 
 

Balans per 31 december 2021 
Jaar 2021 Jaar 2020

Totaal Totaal
€ € € €

Aanschafwaarde 1/1 58.123           3.630             16.284           78.037       77.187           
Vrijval afschrijvingen -                      -                      -                      -                 -                      
Investeringen -                      -                      1.174             1.174         850                 

Aanschafwaarde 31/12 58.123       3.630         17.458       79.211       78.037           

Afschrijvingen 1/1 23.733           1.452             13.209           38.394       30.491           
Vrijval afschrijvingen -                      -                      -                      -                 -                      
Cor. Afschrijving vorige jaren 696                 -                      696            -                      
Afschrijving boekjaar 6.694             726                 1.603             9.023         7.903             

Afschrijvingen 31/12 31.123       2.178         14.812       48.113       38.394           

Boekwaarde 1/1 34.390           2.178             3.075             39.643       46.696           
Jaar mutatie -7.390            -726               -429               -8.545        -7.053            

Boekwaarde 31/12 27.000       1.452         2.646         31.098       39.643           

Afschrijvingstermijn 5 - 10 jr 5 jr

VW Crafter 
V-468-BR

Inventaris  / 
Laptops

Materiële vaste activa
Koelwagen 
67-WG-VT

 
 

 
Balans Balans

1-1-2021 31-12-2021
€ € € €

Continuïteit
Continuïteit Voedselbank 21.850           3.150              -                      25.000           

Bestemmingsfonds:
Verhuizing / Huisvesting 15.000           7.392              -                      22.392           
Inventaris 5.000              2.956              -                      7.956              
Koel- en Vriescel 15.816           2.217              -                      18.033           
Aankoop voedsel 10.880           2.218              -                      13.098           

Totaal bestemmingsfondsen 46.696          14.783          -                    61.479          

Reserve afschrijvingen
Bestelbus VW C rafter V-468-BR 23.733           7.390              -                      31.123           
Koeling aanhangwagen 67-WG-VT 1.452              726                 2.178              
Koel- en Vrieskasten 11.525           1.173              12.698           
Magazijnstellingen 1.684              170                 -                      1.854              
Laptops -                      260                 -                      260                 

Totaal reserve afschrijvingen 38.394          9.719            -                    48.113          

Cum totaal Stichtingsvermogen 106.940       27.652          -                    134.592       

Donatie OnttrekkingSpecificatie Stichtingsvermogen
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Toelichting 
 
Vlottende activa 

                  €                   €
Te ontvangen:
Nog te vorderen Bijdrage Vrienden van Voedselbank 665                           30                              
Dutch Cabin Group Holding 562                           -                                 
Rabobank (te ontvangen rente) -                                 7                                

                     1.227                            37 

Liquide middelen
Rabobank (rekening courant NL72 RABO 0153 5136 75) 24.681                      3.310                        
Rabobank (spaarrekening NL42 RABO 1475 3288 50) 99.995                      95.000                      

                 124.676                    98.310 

Stichtingsvermogen
Saldo begin boekjaar 106.940                   70.535                      
Staat van Baten en Lasten boekjaar 27.652                      36.405                      

                 134.592                  106.940 

31-12-2021 31-12-2020Overlopende activa

 
Fonds donaties investeringen 
Ontvangen donaties voor de aanschaf van investeringen worden in dit fonds opgenomen en vallen gelijk 
met de afschrijvingstermijn van deze investeringen vrij in de Staat Baten en Lasten onder het hoofd 
“Vrijval fonds investeringen”. 

                  €                   €
Saldo 1 januari 30.954                         38.007                         
Donaties 1.174                           850                              
Vrijval t.g.v. Staat van Baten en Lasten -9.718                         -7.903                         

Saldo 31 december 2021 22.410                  30.954                  

Jaar 2021 Jaar 2020

 
 

Kortlopende schulden

                  €                   €
Overige schulden en overlopende passiva
Kiwanis Kinderspel (nog te organiseren) 265                              500                              
Berkman Energie (diesel) -                                   72                                
Rabobank (bankkosten december 2019) -                                   24                                

265                       596                       

31-12-2021 31-12-2020
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Toelichting 
 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2021 
 

                  €                   €
Giften
Giften en collectes Kerken 8.755                           14.317                         
Giften en inzamelingen Scholen 38                                933                              
Bedrijven en Ondernemingen 2.812                           4.050                           
Particulieren 16.367                         25.714                         
Vrienden van de Voedselbank (Ondernemers) 2.515                           2.795                           
Vrienden van de Voedselbank (Particulieren) 50                                110                              
Periodieke gift particulier (overeenkomst voor 5 jaar) -                                   60                                
Stichtingen en Verenigingen 531                              -                                   
Overige -                                   20                                

31.068                  47.999                  

                  €                   €
Opbrengsten acties
Rabobank Clubkas actie 1.643                           1.871                           
Gemeente Barendrecht, Compensatie 2020 en 2021 Afval Loont 4.059                           -                                   
Gemeente Barendrecht, éénmalige subsidie 10.000                         -                                   
Kadobonnen Albert Heijn, Supermarkt Jumbo 6.225                           -                                   
Schoolpassen van het Armoedefonds 1.500                           
Rotaryclub Barendrecht -                                   1.000                           
Stichting Fundraising Kiwanis -                                   2.500                           
Afval loont en 123inkt.nl -                                   185                              

23.427                  5.556                    

Baten Jaar 2021 Jaar 2020

Jaar 2021 Jaar 2020
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Vervolg: Staat van Baten en Lasten over het jaar 2021 
Jaar 2021 Jaar 2020

                  €                   €
Inkoopkosten
Levensmiddelen Kadobonnen Albert Heijn en Jumbo 6.225                           -                                   
Levensmiddelen Dutch Cabin Group Holding 562                              -                                   
Schoolpassen 1.500                           -                                   
Aanschaf verpakkingsmaterialen (incl. koelboxen) 126                              1.543                           
Kratzakken etc. i.v.m. Corona -                                   142                              

8.413                    1.685                    

Transportkosten
Bijdrage Distributiecentrum Rotterdam 1.018                           1.511                           
Brandstof, olie, wassen bus 1.525                           1.315                           
Motorrijtuigenbelasting 2.124                           2.091                           
Onderhoud bus / Koelaanhangwagen 149                              104                              
Verzekeringen 2.614                           1.616                           

7.430                    6.637                    

Afschrijvingskosten
Bestelbus VW Crafter V-468-BR 7.390                           5.812                           
Koeling aanhangwagen 67-WG-VT 726                              726                              
Inventaris 1.343                           1.365                           
Laptops 260                              -                                   

9.719                    7.903                    

Huisvestingskosten
Huur lokatie Bachlaan 11.801                         10.313                         
Inventaris 277                              1.622                           
Verz. inventaris/voorraad/transport 376                              370                              
Schoonmaakkosten 182                              68                                

12.636                  12.373                  

Gemeentelijke belastingen en heffingen
SVHW OZB gebruiker 110                              380                              
SVHW Rioolheffing 39                                116                              
SVHW Zuiveringsheffing 67                                172                              
SVHW kosten 2018 t/m 2020 150                              -                                   

366                       668                       

Lasten
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Vervolg: Staat van Baten en Lasten over het jaar 2021 
 

                  €                   €
Algemene kosten
Bestuurs- / overige uitvoeringskosten 1.405                        51                              
Reiskosten -                                 -                                 
Telefoon en internet 743                           329                           
Bankkosten 110                           138                           
Verzekering rechtsbijstand/WA 496                           490                           
Voedselveiligheid -                                 260                           
Lief & Leed vrijwilligers 186                           39                              
Kiwanis Kinderfeest 235                           -                                 
Diversen 1                                196                           

3.176                     1.503                     

Lasten Jaar 2021 Jaar 2020
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Toelichting van het verschil tussen begroting en werkelijkheid 

 

Ontvangsten: 

Giften en collectes Kerken: De Voedselbank heeft van de kerken, die aangesloten zijn bij de 
Voedselbank Barendrecht, een totaalbedrag van € 8.755 
ontvangen dat met o.a. collectes is ingezameld.  

Giften bedrijven: Van bedrijven is in deze verslagperiode € 2.812 ontvangen. 
Rabobank Aktie ClubSupport: De “ClubSupport actie” van de Rabobank heeft het mooie 

bedrag van € 1.643 opgeleverd. 
Vrienden van de Voedselbank: Ondernemingen:  

Voor 2021 bedraagt deze opbrengst € 2.515. Op een aantal 
“Vrienden” na zijn alle bijdragen voor het jaar 2021 betaald. Er 
staat nog een vordering open van € 665. De nota’s zijn in de 
maand december verzonden. Dit werd voornamelijk door de 
Corona veroorzaakt. 
Particulieren: 
Van een particulier die zich als “Vriend van de Voedselbank” 
heeft aangemeld is € 50 ontvangen. 

Giften van particulieren: De opbrengst van particulieren bedraagt € 16.367. Voor een 
specificatie wordt verwezen naar de eerder gegeven toelichting 
op pagina 6. 

Compensatieregeling Afval loont: Van de Gemeente Barendrecht heeft de Voedselbank voor de 
jaren 2020 en 2021 een uitkering van € 4.059 mogen 
ontvangen uit de compensatieregeling, na het wegvallen van de 
opbrengsten van Afval loont.  

Overige ontvangsten: Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het verslag in 
de Jaarrekening 2021. 

  
  

Uitgaven: 

Inkoopkosten: Voor het eerst in het boekjaar 2021 zijn de ontvangen 
kadobonnen van Albert Heijn en Jumbo en de schoolpassen van 
het Armoedefonds opgenomen in de exploitatierekening. 
Levensmiddelen zijn er niet ingekocht. Wel hebben wij wegens 
de genomen maatregelen i.v.m. Corona meer uitgegeven voor 
kratzakken en overige verpakkingsmaterialen en desinfectie 
middelen. 

Transportkosten Distributie 
Centrum Rotterdam: 

Aan het distributiecentrum Rotterdam is voor de bijdrage in de 
kosten een totaalbedrag betaald van € 1.018 (bijdrage in 2020 
€ 1.511). 

Verzekering bestelbus: Door een schade in 2020 aan de bestelbus te claimen bij de 
verzekeringsmaatschappij is de no-claim korting gedaald, met 
als gevolg een stijging van de premie in het verslagjaar. 

Huur locatie Bachlaan: De Gemeente heeft de huurprijs verhoogd door te indexeren. 
Gemeentelijke Belastingen en 
Heffingen: 

Van de SVHW ontving de Voedselbank voor het jaar 2021 
aanslagen voor de OZB-gebruiker, Rioolheffing en 
Zuiveringsheffing. Na het indienen van een bezwaarschrift 
ontving de Voedselbank een correctie van € 45 per jaar door de 
waarde van de opstallen naar beneden af te waarderen. 
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Administratie en overige 
uitvoeringskosten 

Door de uitbreiding van de groep Intake zijn er 2 laptops 
aangeschaft. De medewerkers kunnen tijdens het 
intakegesprek de vergaarde informatie van een aspirant klant 
direct in het systeem van de Voedselbanken verwerken.  

Telefoon en Internetkosten De eerder genoemde uitbreiding van de afdeling intake heeft 
ook gevolgen gehad voor het telefoon en internet verkeer. 
Iedere intaker heeft nu een simkaart en is daardoor telefonisch 
bereikbaar en kan gebruik maken van het internet. 

Overige kosten: De overige kosten zijn niet noemenswaardig hoog en behoeven 
geen nadere toelichting. 

 

 

 

 

 


