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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2015. Wij geven hiermee inzicht in het reilen en zeilen van de 

Voedselbank Velsen en verantwoorden ons over de bestuurlijke, organisatorische en financiële 

ontwikkelingen en resultaten gedurende het afgelopen jaar. 
 

Vanaf 2005 werd het buurtcentrum de Brulboei al langere tijd geconfronteerd met gezinnen in 

financiële nood in de wijk en waren enkele vrijwilligers actief om voedseloverschotten en 

kerstpakketten te verdelen onder deze gezinnen. Vrijwilligers van buurtcentrum de Brulboei, de 

Cliëntenraad Velsen en de PCI (Parochiale Charitatieve Instelling) sloegen de handen ineen en 

zochten aanvankelijk aansluiting bij de Voedselbank Haarlem. 
Op 2 december 2005 werd gestart met het wekelijks uitreiken van voedselpakketten aan 5 

huishoudens. In 2007 schommelde het aantal uitgedeelde pakketten tussen de 30 en de 40 en 

men kon gebruik maken van twee uitdeelpunten: De Brulboei en de Laurentiuskerk. 

De Voedselbank Velsen was onderdeel van de Stichting Welzijn Velsen die daarmee een 

gedoogconstructie hanteerde om continuïteit te kunnen garanderen. 

In 2015 is het aantal voedselpakketten gegroeid naar een aantal van 50 tot 70 voedselpakketten 

per week. Dit betekent dat 120 tot 135 personen wekelijks van de Voedselbank gebruik maken, 

waarvan de helft kinderen. 
Met ingang van 17 december 2014 is de Voedselbank Velsen een zelfstandige stichting 

geworden en bekrachtigd via de oprichtingsakte. Deze stap was noodzakelijk om als 

rechtspersoon de mogelijkheid te krijgen geregistreerd te worden als lid van de landelijke 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Wij kunnen nu gebruik maken van de voordelen en 

diensten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Vereniging van de Nederlandse 

Voedselbanken. Bovendien is de aanvraag voor de ANBI status toegekend. 
 

Het jaar 2015 laat zich kenmerken als een opbouwjaar van een zelfstandige voedselbank waarin 

vooruitgang is gemaakt in de werkprocessen, de communicatie binnen de organisatie en extra 

aandacht in de kwaliteit van de voedselveiligheid. 
 
Dankzij onze vrijwilligers, onze lokale leveranciers en donateurs is het bestuur in staat geweest 

de Voedselbank Velsen te laten groeien tot een krachtig opererend instituut dat voorziet in een 

noodzakelijke behoefte voor de medemensen in nood. 
 

Hierbij maken we tevens gebruik van de mogelijkheid om iedereen die op enige wijze een 

bijdrage heeft geleverd speciaal te danken voor hun inbreng.  
 

Namens het bestuur van de Voedselbank Velsen, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans de Boer     Joop van Rijn 
Secretaris     Voorzitter 
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Bestuurlijke ontwikkelingen 

Aan het einde van 2014 en het begin van 2015 is de organisatie van Voedselbank Velsen 

overgegaan van Stichting Welzijn Velsen naar de zelfstandige Stichting Voedselbank Velsen. 

Het bestuur kreeg bij de overdracht te maken met tal van zaken zoals de huisvesting, 

verzekeringen, de goederen, de financiën, de intakegesprekken met klanten en uiteraard de 

vrijwilligers in de bestaande organisatie. 

Voor de vrijwilligers betekende dit dat met de komst van een nieuw bestuur er behoefte was om 

nauwkeurige afspraken te maken over de wijze waarop men met elkaar omging en over de wijze 

waarop men met elkaar de wekelijkse uitdeling van voedselpakketten realiseerde.  

Gedurende deze fase bleek het noodzakelijk dat de bestaande afspraken opnieuw moesten 

worden vastgelegd en vooral dat er toezicht werd gehouden op de uitvoering daarvan.  
Het verschil in interpretatie heeft er toe geleid dat er in korte tijd op cruciale posities binnen de 

organisatie mutaties ontstonden die direct opgevuld dienden te worden om de procesgang voor 

de klanten niet te verstoren.  

In eerste instantie hebben de bestuursleden zich bezig gehouden met de uitvoering van de 

werkprocessen en zich vooral gericht op de uitvoering van het vervoer van de producten. 

Vervolgens heeft het bestuur een structuur vastgesteld voor de organisatie en is onder leiding van 

een bestuurslid stap voor stap begonnen aan de opbouwfase van de Voedselbank Velsen 
  

Het bestuur van Stichting Voedselbank Velsen 

Het bestuur bestond uit:  
 

•  Joop van Rijn   :  voorzitter 
•  Silvia Nat   :  vicevoorzitter 

•  Hans de Boer  :  secretaris 
•  Ron Spierenburg  :  penningmeester 

•  Stef van Sikkelerus  :  projectleider overdracht en opbouw 
•  Anneke Minks  :  lid en adviseur 

 

Vanaf 4 februari 2015 is Anneke Minks gestopt als bestuurslid 
 

Doelstelling van de Voedselbank Velsen: 
Voedselbank Velsen zet zich in voor huishoudens die niet meer in staat zijn om dagelijks het 

brood op de plank te krijgen door ze wekelijks een gratis voedselpakket aan te bieden. 
De Voedselbank Velsen hanteert hierbij de landelijke criteria van de Vereniging van 

Voedselbanken Nederland. 
Tevens voorkomt de Voedselbank Velsen hiermee dat er verspilling van voedsel ontstaat, zoals 

ook als doelstelling in de statuten staat vermeld. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur is negen keer bijeen geweest op de genoemde data en van iedere vergadering is het 

verslag vastgesteld en goedgekeurd. 
 

Woensdag 7 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 maart 2015 

Woensdag 8 april 2015 Woensdag 10 juni 2015 Woensdag 22 juli 2015 
Woensdag 2 september 2015 Woensdag 21 oktober 2015 Woensdag 25 november 2015 

(Vanaf woensdag 8 april 2015 zijn de bestuursvergaderingen ook bijgewoond door de inmiddels 

benoemde bedrijfsleider)
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Het werkgebied van de Voedselbank Velsen 
 

 
 

Het werkgebied van de Voedselbank Velsen ligt uiteraard in de gemeente Velsen met 

uitzondering van de wijk Velsen-Noord, omdat deze wijk gericht is op de Voedselbank IJmond-

Noord. Aan de zuidkant ligt de Voedselbank Haarlem. 
Zowel met de Voedselbank IJmond Noord als met de Voedselbank Haarlem is er een goede 

verstandhouding. Met de Voedselbanken Haarlem en Zaanstreek vindt ook een uitwisseling 

plaats van voedsel, indien de voorraad dit toelaat. 
 

Bestuurlijke zaken 

Vanaf het begin is aan de hand van een strak stappenplan de bestuurlijke overdracht gerealiseerd 

van de Stichting Welzijn Velsen naar de Stichting Voedselbank Velsen. Dit betekende op vele 

terreinen kennismaken met samenwerkende partijen zoals de leveranciers, de wethouder, de 

collega's van de andere Voedselbanken, het distributiecentrum Amsterdam, Stichting Welzijn 

Velsen, de vrijwilligerscentrale, de intakegesprekken via Socius, de IJmuider Courant, de 

regionale Stichting Voedselbanken Noord-Holland en de landelijke Vereniging Nederlandse 

Voedselbanken, het platform voor vrijwilligersorganisatie, de sociale wijkteams en de 

vrijwilligers van de Voedselbank Velsen. 

 

Op 21 april 2015 werd een aparte bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers. Opvallend 

was dat in korte tijd vele vrijwilligers zich hadden aangemeld om een bijdrage te leveren. 

 

Op grond van de verschillende portefeuilles van de bestuursleden is een eerste schriftelijke 

voorzet gegeven voor een verdeling van taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Dat heeft er mede toe geleid dat iedere maand de voortgang in het overdrachtsproces goed 

herkenbaar was. 

De regionale vergaderingen in het distributiecentrum Amsterdam of bij de Voedselbank in 

Assendelft zijn bezocht op 13 maart 2015, 10 juli 2015 en 13 november 2015. Namens de 

Voedselbank Velsen neemt de bedrijfsleider deel aan deze vergaderingen. In deze vergaderingen 

wordt door alle voedselbanken uit Noord Holland gesproken over onder meer logistieke zaken 

(ophalen van voedsel bij het distributiecentrum) en acties die gehouden zullen gaan worden. Ook 

wordt onderling veel informatie over dagelijkse werkprocessen uitgewisseld. 

 

De landelijke ledenvergadering werd bijgewoond op 25 april 2015, op 29 augustus 2015 en op 

28 november 2015 in Expo te Houten. 
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De belangrijkste thema's, die door het bestuur verder zijn ontwikkeld, zijn: 

• de ontwikkeling van een website 

• de overstap naar een geautomatiseerd systeem voor klanten: Voedselbank- NU 

• de certificering voor voedselveiligheid - 6 november 2015 gerealiseerd 

• het bewust sturen op een soepel draaiende organisatie in het primaire proces 

• het maken van een document voor de vrijwilligers bij aanmelding  

 

Nagenoeg iedere maand is er een nieuwsbrief uitgegaan naar de vrijwilligers met een terugblik 

op de dagelijkse gang van zaken en met belangrijke aandachtspunten. Over het algemeen ervaart 

men het communiceren via de nieuwsbrief als een goede zaak.  

 

Vooruitlopend op een eventuele groei, heeft het bestuur een adviseur verzocht mee te denken en 

oplossingen aan te dragen voor een grotere huisvesting. 

 

De penningmeester heeft per kwartaal een overzicht verstrekt van kosten en baten. 

 

Op 2 december 2015 bestond de Voedselbank Velsen tien jaar. Vanwege de drukte rond de 

kerstdagen is dit jubileum op gepaste wijze met (oud) vrijwilligers, lokale leveranciers en zelfs 

enkele klanten gevierd op 23 januari 2016. 
 

Organisatie en vrijwilligers 
Er is een globale opzet gemaakt van de structuur van de Voedselbank Velsen, waarbij gekozen is 

voor een verdeling in vier sectoren. Deze vier sectoren zijn: 

•  

•  

•  

• eling van voedsel 

 

     Structuur Voedselbank Velsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien is er voor iedere sector een coördinator aanwezig die het aanspreekpunt is en ook in 

staat is om enkele zaken voor zijn/haar rekening te nemen. Uiteraard betekent dit dat men nog 

veel met elkaar moet afstemmen, maar uiteindelijk zal dit gaan leiden tot een soepel draaiende 

organisatie. Voor de leiding van de complete dagelijkse gang van zaken is een bedrijfsleider 

benoemd.  

 



6 
Jaarverslag 2015 Voedselbank Velsen 

De vrijwilligers van de Voedselbank Velsen 

Bij de Voedselbank Velsen zijn uitsluitend vrijwilligers actief en wordt er geen gebruik gemaakt 

van betaalde krachten. Ter ondersteuning van de processen zijn ook vrijwilligers actief bij de 

boekhouding, de administratie van de klanten, het bijhouden van de website en social media, het 

gebruik van softwareprogramma’s voor de Voedselbank en het bewaken van de kwaliteitszorg.  

 

Dankzij de vrijwilligers, enkelen zijn al actief vanaf de oprichting, verlopen de werkzaamheden 

goed en soepel. De coördinatoren vervullen een perfecte rol om de uitvoering geruisloos te laten 

verlopen. De onderlinge afstemming vindt plaats tijdens het periodiek overleg en men vindt het 

vanzelfsprekend om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Eventuele irritaties worden 

respectvol met elkaar uitgesproken en er heerst onderling een goede 

werksfeer. De Voedselbank Velsen maakt gebruik van dertig 

vrijwilligers. 

 

Er is gepaste kleding aangeschaft voorzien van het logo. Het 

document voor de vrijwilligers is in concept gereed en zal begin 2016 

met de betrokkenen besproken worden en worden uitgereikt. 

 
  

De sectoren vervoer, beheer en verwerking en verdeling  

 

Vervoer 

De groep chauffeurs vergadert een keer in de zes weken en stelt dan onder leiding van de 

coördinator het rittenschema vast. Tevens wordt deze vergadering benut om 

informatie door te geven en eventuele aandachtspunten aan de orde te stellen.  

De chauffeurs rijden drie dagen in de week volgens een vaststaand schema en 

kunnen gezien worden als het logistieke hart van de Voedselbank Velsen 
          

Beheer en verwerking 

De coördinator van beheer en verwerking zorgt dat de producten op correcte wijze worden 

opgeslagen en streng worden gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum. Bovendien wordt in het 

kader van de voedselveiligheid de temperatuur zorgvuldig geregistreerd in de koelboxen en -

tassen.  
Op 12 maart 2015 is gestart met het project Voedselveiligheid, ondersteund door de 

projectcoördinator voedselveiligheid van de landelijke vereniging. De wijze waarop vooral de 

vrijwilligers bij dit project zijn betrokken en de manier waarop zij dit hebben ingevuld, had in 

oktober 2015 al het resultaat dat zij de status “groen” kregen. Dit werd bekrachtigd met de 

uitreiking van het certificaat voedselveiligheid tijdens het jubileumfeest in januari 2016. 

 

Verdeling 

Een vaste ploeg verzorgt wekelijks de verdeling 

van de producten in de pakketten. Zorgvuldig 

worden de porties samengesteld en er wordt tevens 

nagegaan of de kwaliteit voldoende aanwezig is om 

het wekelijkse pakket aan de klanten mee te 

kunnen geven. Zowel in de Brulboei als in de 

Laurentiuskerk worden de pakketten uitgereikt 

door een vaste ploeg vrijwilligers. In de 

Laurentiuskerk behoren de chauffeurs ook tot de 

uitdelers. 
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Intake en klanten  
De intakegesprekken met de klanten wordt door de maatschappelijke dienstverlener Socius 

verzorgd. De toekenningcriteria worden jaarlijks tijdens de jaarvergadering door de leden, dit 

zijn de lokale voedselbanken, van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken vastgesteld. 

Uitgangspunt is het maximum vrij besteedbaar inkomen voor een huishouden. Dat is het totale 

inkomen minus de vaste lasten zoals huur, energiekosten, verzekeringskosten, telefoon en 

internetkosten. Het vrij besteedbaar inkomen is het inkomen voor aankoop van voedsel, van 

kleding enzovoorts. Een huishouden krijgt een voedselpakket als het vrij besteedbaar inkomen 

lager is dan het maximum vrij besteedbaar inkomen. 

 

Sinds juli 2015 gelden de volgende toekenningscriteria voor het maximum vrij besteedbaar 

inkomen per maand: 
 

Aantal 

kinderen 
Alleenstaande 

( €  ) 
Echtpaar 

( €  ) 

0 180 250 

1 

 
250 320 

2 

 
320 390 

3 

 
390 460 

4 

 
460 530 

5 

 
530 600 

 

Onderstaand overzicht geeft grafisch het aantal pakketten dat per week is uitgedeeld.  

 

 
 

Verklaring van pakketten: 

Single:  huishouden 1 persoon    zie blauwe lijn 

Middel: huishouden 2-3 personen   zie rode lijn 

Groot:  huishouden meer dan 4 personen  zie groene lijn 

 

NB:   door de invoering van een nieuw administratief systeem is er een    

 verandering in de grafiek in Week 27 bij het voedselpakket type “Groot” 

 Een voedselpakket bevat voedsel voor drie dagen aan maaltijden en bevat daarnaast 

enkele huishoudelijke producten. En is bedoeld als tijdelijke noodhulp. 
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 Het totaal aantal uitgedeelde pakketten in 2015 is 2358 pakketten  

 In 2015 zijn totaal 6600 monden/personen voorzien van voedsel 

 Het totaal aantal huishoudens als ‘klant’ van voedselbank 163.  

 De gemiddelde ‘verblijftijd’ per huishouden bedroeg 4,2 maanden.  

 Totaal aantal personen als ‘klant’ van voedselbank Velsen 456 waarvan 228 kinderen 

  Er zijn in het jaar 2015 rond de 55 aanvragen door Socius afgewezen. Deze aanvragen 

voldeden niet aan de eerder genoemde landelijke toekenningcriteria. 

 Het aantal klanten is veel lager dan je op basis van het aantal inwoners van Velsen zou 

mogen verwachten. Het landelijk cijfer is minstens 1,5 pakket per duizend inwoners. 

Voor Velsen zou dit op ongeveer 100 pakketten uitkomen. Samen met de 

maatschappelijke dienstverlener Socius zal verder worden onderzocht waarom het aantal 

pakketten in Velsen relatief laag is. 

 

Acties en donaties 
 

18 april 2015  Move2fit – kratten met voedsel en geldbedrag 

22 april 2015   acties via de beursvloer - opbrengst 27 fleece jacks van OIG-IHD  

30 mei 2015  actie bij de Deka markt in Santpoort Noord  - opbrengst 35 kratten met  

   voedsel 

september 2015 actie bij Albert Heijn - opbrengst 35 kratten met voedsel 

november 2015 Sinterklaas cadeaus voor alle kinderen van Intertoys Santpoort Noord 

17 december 2015 Kerstactie Franciscusschool - opbrengst 35 kratten met voedsel 

17 december 2015 Kerstactie Duin en Kruidberg Mavo – opbrengst 42 kratten met voedsel 

21 december 2015  Heel veel Kerstpakketten bij de krant gebracht 

27 december 2015  Tweede bus vol met kerstpakketten van de krant – totaal 140 pakketten  

   met voedsel 

maart en   Rommelmarkten bij de Brulboei geldbedrag 

       oktober 2015  

oktober 2015  Moskee Kuba – verpakt vlees naar aanleiding van het offerfeest 

oktober 2015  Apostolisch Genootschap - voedsel 

 

Verder zijn er donaties ontvangen van vele gulle gevers. Deze donaties zijn onmisbaar voor 

dekking van onze exploitatiekosten. 

 

Vaste lokale leveranciers 
Onze vast lokale leveranciers zijn: Seafood Parlevliet, ambachtsbakker Bastmeijer, Kijzers echte 

bakker en banketbakker Schmidt. Zij doneren iedere week voedsel van diepgevroren vis tot 

gebak. 
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Aan het einde van elk jaar, 

wordt een bedankadvertentie 

geplaatst. 
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Financiën   

Balans 31.12.2015 01.12.2014  31.12.2015 01.12.2014 

Transport €  5.000,00 €  6.083,33 Bestemmingsreserve € 13.720,95 € 13.720,95 

      

Inventaris €          - €         - Algemene reserve € 13.455,10 € 16.482,54 

      

Bankrekening € 23.745,40 € 25.388,86 Te betalen kosten €  1.569,35 €  1.279,05 

Kas €          - €        10,35    

      

 € 28.745,40 € 31.482,54  € 28.745,40 € 31.482,54 

      

 

Toelichting op de balans 2015 van Voedselbank Velsen 

Stichting Voedselbank Velsen heeft per 1 december 2014 de activiteiten, inclusief de bezittingen 

en lopende verplichtingen, overgenomen van Stichting Welzijn Velsen.  Deze verzelfstandiging 

maakt het mogelijk om aan te sluiten bij Voedselbank Nederland met alle voordelen van dien. In 

februari 2015 zijn wij formeel aangesloten bij de Vereniging van de Nederlandse 

Voedselbanken.  Stichting Voedselbank Velsen heeft begin 2015 de ANBI status verkregen. 

Per 1 december 2014 heeft Stichting Voedselbank Velsen de bankrekening met een positief saldo 

van EUR 25.388,86 overgenomen van Stichting Welzijn Velsen. Dit inclusief de nog te betalen 

kosten van voor 1 december 2014 ten bedrage van EUR 1.279,05. 

Het eerste boekjaar bestaat uit 13 maanden. Van 1 december 2014 tot en met 31 december 2015. 

Het boekjaar 2016 is gelijk aan het kalenderjaar. 

Transport                                                                                                                                                                               
Per 1 december 2014 is de Bestelauto Nissan Primastar (28-BZ-TH) om niet overgenomen van 

Stichting Welzijn Velsen. De boekwaarde is vastgesteld op de marktwaarde per overnamedatum. 

De bestelbus wordt met EUR 1.000,- per jaar afgeschreven tot een restwaarde van EUR 2.000,-. 

Inventaris                                                                                                                                                              
Per 1 december 2014 is de inventaris om niet overgenomen van Stichting Welzijn Velsen. De 

inventaris bestaat uit kratten, computers, stellingen, kasten, vrieskisten en diverse 

gebruiksartikelen. De marktwaarde van de inventaris is nihil en is daarom niet geactiveerd. 

Diverse aanschaffingen zoals T-shirts, fleece Jacks met Logo voor de vrijwilligers en 

thermometers zijn als last in mindering gebracht op de exploitatie.  

Kas                                                                                                                                                                            
De contante kas is in 2015 opgeheven. 

Bestemmingsreserve                                                                                                                                            
De bestemmingsreserve is geactiveerd om te zijner tijd  de bestelbus te kunnen vervangen. 

Algemene reserve                                                                                                                                               
Het nadelig saldo van het verlengde boekjaar 2015 ad EUR 3.027,44 is ten laste van de 

Algemene reserve gebracht.  

Nog te betalen kosten 2015                                                                                                                                

Dit betreffen de kosten die in 2016 zijn betaald en betrekking hebben op het boekjaar 2015. 
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Baten en Lasten 2015 

13 maanden  

 begroting 

2016 

 

     

Baten     

Bijdrage VB Nederland €          0,00  €   1.500,00  

Donaties in Geld € 10.505,19  € 12.500,00  

Donaties in Natura €      986,11     

Totaal Baten  € 11.491,30  € 14.000,00 

     

     

Directe Lasten     

Huisvestingskosten €         0,00  €        0,00  

Brandstofkosten €     775,27  €    750,00  

Verzekeringskosten €     946,66  €    900,00  

Reiskosten Vrijwilligers €     299,45  €    500,00  

Onderhoudskosten Bus €  2.159,14  €  2.000,00  

Wegenbelasting €  1.675,00  €  1.500,00  

Overige Kosten  €  1.231,70  €  1.200,00  

Telefoonkosten €     350,08  €     250,00  

Kleine aanschaffingen €     409,27  €    400,00  

Onderhoud Koelinstallaties €     465,04  €    500,00  

Diverse verbruiksartikelen €     278,58  €    300,00  

Aanschaf T-shirts €     554,18  €        0,00  

Schoonmaakkosten €     437,14  €  1.000,00  

Kerstpakketten vrijwilligers €     745,38  €     750,00  

Fleece Jacks €     986,11  €         0,00  

  € 11.313,00  € 10.050,00 

Afschrijving Transport €  1.083,33  € 1.000,00  

  €  1.083,33  €  1.000,00 

Algemene lasten     

Bijdrage VB (Noord) €  1.332,00  €  1.500,00  

Bestuurskosten VB €     133,90  €     200,00  

Bouw Website €     463,43  €          0,00  

Domein registratie €       36,30  €          0,00  

Bankkosten €     156,78  €      160,00  

Acquisitie €         0,00  €         0,00  

10 jarig jubileum €         0,00  €     500,00  

ICT €         0,00  €     500,00  

  €   2.122,41  €   2.860,00 

     

Totaal lasten  € 14.518,74  € 13.910,00 

     

Exploitatieresultaat  - € 3.027,44  €        90,00 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2015 van Voedselbank Velsen 

 

Bijdrage Voedselbank Nederland                                                                                                                   

Deze bijdrage wordt gebaseerd op het aantal voedselpakketten per 1 januari. Omdat Voedselbank 

Velsen per 1 januari 2015 nog niet was aangesloten bij de Vereniging van de Nederlandse 

Voedselbanken, kan voor 2015 geen aanspraak worden gemaakt op deze bijdrage. 

Donaties in geld                                                                                                                                                   

Een belangrijk deel van de donaties wordt in december ontvangen. In december 2014 EUR 

4.359,03. Het verlengde boekjaar 2015 kent  derhalve verhoudingsgewijs een hoger bedrag aan 

donaties in geld. Donaties worden ontvangen van particulieren, bedrijven, inzamelingsacties en 

Kerkelijke instellingen. 

Donaties in natura                                                                                                                                                 

In 2015 zijn de Fleece Jacks door een stichting uit IJmuiden aangeschaft en aan Voedselbank 

Velsen geschonken. 

Huisvestingskosten                                                                                                                                              

Het lokaal in buurtcentrum  De Brulboei en de Laurentiuskerk  worden als werkruimte en 

uitdeelpunt door de eigenaren kosteloos ter beschikking gesteld. Dit inclusief de bijkomende 

kosten zoals energie. 

Transportkosten                                                                                                                                                            

Dit betreffen de kosten die samenhangen met de bestelbus die wordt ingezet om voedsel op te 

halen bij diverse distributiecentra, collega voedselbanken en donateurs van voedsel. Tevens het 

vervoer van voedselpakketten naar het uitdeelpunt in de Laurentiuskerk. De transportkosten 

bestaan uit brandstof, verzekering, wegenbelasting en onderhouds- en reparatiekosten. Dit is de 

grootste kostenpost van Voedselbank Velsen. 

Kerstpakketten                                                                                                                                                      

Als dank voor de inzet van de vrijwilligers. 

Overige kosten                                                                                                                                                        

In de overige kosten zijn de kantinekosten van de vrijwilligers van locatie de Brulboei begrepen. 

Bijdrage VB (Noord)                                                                                                                                             

Het betreft een jaarlijkse bedrage in de kosten van het regionale distributiecentrum die is 

gebaseerd op het aantal af te nemen voedselkratten. 

Exploitatietekort                                                                                                                                               

Ondanks het verlengde boekjaar en daarmee verhoudingsgewijs hogere donaties door 2 

decembermaanden, is de exploitatie niet dekkend. Het exploitatietekort luidt EUR 3.027,44 wat 

ten laste van de algemene reserve wordt gebracht. 

Begroting 2016 

De kosten zijn gebaseerd op 12 in plaats van 13 maanden. Voor 2016 wordt een bijdrage van 

Voedselbank Nederland verwacht.  Het oprichtingsjaar 2015 stond in het teken van het bouwen 

van de organisatie. 2016 zal ook in het teken staan van het aantrekken van extra donateurs,  in 

geld en/of in natura, om de exploitatie op termijn structureel sluitend te krijgen. Hiervoor wordt 

naar een fondsenwerver gezocht. 

 

De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie. Het bestuur heeft ingestemd met het 

voorstel van de kascommissie om de penningmeester decharge te verlenen (vastgelegd in de 

notulen van de bestuursvergadering van 20 april 2015).  

 


