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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Voedselbank Velsen. Wij verantwoorden in dit verslag de 

ontwikkelingen en de resultaten die in de loop van het kalenderjaar 2016 zijn behaald. 
 
Het jaar 2015 hebben we benoemd als een opbouwjaar. Het jaar 2016 laat zich kenmerken als 

een jaar van stabiliteit en een jaar gericht op het verbeteren van de kwaliteit. 
 
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   Ron Spierenburg   Joop van Rijn 

secretaris   penningmeester   voorzitter 
 
 

Geschiedenis 

 

Vanaf 2005 werd het buurtcentrum de Brulboei geconfronteerd met armoede in de wijk en waren 

enkele vrijwilligers actief om voedseloverschotten en kerstpakketten te verdelen onder gezinnen 

in financiële nood. Vervolgens sloot deze groep zich aan bij de bij de Voedselbank Haarlem. 

Hierdoor werd het mogelijk op 2 december 2005 te starten met het wekelijks uitreiken van 

voedselpakketten en kon men gebruik maken van twee uitdeelpunten: De Brulboei en het Sint 

Fidelishof. 
De Voedselbank Velsen was verbonden aan de Stichting Welzijn Velsen die een 

gedoogconstructie hanteerde om de continuïteit te kunnen garanderen. 

. 

Met ingang van 17 december 2014 is de Voedselbank Velsen een zelfstandige stichting geworden 

en bekrachtigd via de oprichtingsakte en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 

nummer 61475769. 
 
Deze stap was noodzakelijk om als rechtspersoon geregistreerd te kunnen worden als lid van de 

landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Er kan nu officieel gebruik gemaakt 

worden van de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Bovendien is de 

aanvraag voor de ANBI-status toegekend. 
 
Uit deze historische schets blijkt dat het 10-jarig jubileum in 2015 had mogen plaatsvinden. Om 

organisatorische redenen werd echter de aandacht voor het jubileum gekoppeld aan de 

nieuwjaarsreceptie van 2016 
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Bestuurlijke ontwikkelingen 
 

Jubileum Voedselbank Velsen   
Op 23 januari 2016 werd zowel de Nieuwjaarsreceptie als het 10-jarig jubileum gevierd met oud-

medewerkers, de huidige medewerkers, lokale leveranciers en klanten. Er waren zo´n 60 

personen aanwezig. 
Tijdens deze jubileumbijeenkomst werd ook de aanwezige ambachtsbakker Bastmeijer als 

hofleverancier nog even in het zonnetje gezet. Gezien de opkomst en het programma kunnen we 

terugkijken op een succesvol jubileum 

 

Het certificaat GROEN 
Tijdens de viering van het tienjarig jubileum ontving de 

Voedselbank Velsen uit handen van de vicevoorzitter 

van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, 

Tom Hillemans, het certificaat GROEN. Officieus werd 

dit certificaat eind 2015 toegekend.  Met dit certificaat 

heeft de Voedselbank Velsen voldaan aan de landelijke 

richtlijnen van de voedselveiligheid en 

voedselkwaliteit. 
Tijdens de uitreiking gaf Tom Hillemans aan dat het op 

zich een prestatie is dat de Voedselbank Velsen in 

betrekkelijk korte tijd erin geslaagd is om de code 

groen te behalen, maar dat het er nu vooral op aan komt 

om deze kwalificatie te behouden. Er zullen 

onverwachte inspecties en controles volgen.  

De eerste onverwachte controle is op 11 november 2016 uitgevoerd en op een schaal van 100 

werden 99 punten gescoord! 

 

Film 
Door de videofilmclub uit de Dwarsligger is in betrekkelijk korte tijd een film gemaakt over de 

wijze waarop de Voedselbank Velsen werkt. Tijdens de bijeenkomst van het jubileum werd de 

film voor de eerste keer vertoond, vervolgens is de film te zien geweest op de regionale tv-

zender Seaport en is nu ook te zien op de website van de Voedselbank Velsen. 
 

Financieel en bestuurlijk jaarverslag 
Op 9 maart 2016 is de jaarrekening en het bestuurlijk jaarverslag 2015 vastgesteld. De 

kascontrolecommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en goedgekeurd. 

. 

De belangrijkste thema’s die aan de orde geweest zijn: 
• de ontwikkeling van een website 
• de overstap naar een geautomatiseerd administratief 

systeem Voedselbank-NU 

• het sturen op een soepel draaiende organisatie in het 

primaire proces 

• het maken en uitdelen van een kennismakingsboekje 

voor de vrijwilligers 

• het geheel gratis laten ontwikkelen en laten maken van 1000 flyers 
• vanwege sluiting van het tweede uitdeelpunt het verkrijgen van een nieuw uitdeelpunt om 

de pakketten wekelijks uit te delen 
• een eerste verkenning voor vervanging van onze bestelauto. 

• een oriëntatie op samenwerking met Voedselbank IJmond Noord 
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Noodfonds 
Op uitnodiging van de directeur Stichting Welzijn Velsen zijn door het bestuur van de 

Voedselbank Velsen enkele gesprekken gevoerd met het bestuur van Noodfonds Velsen.  

Op enig moment is besloten hier geen vervolg aan te geven. 
 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Voedselbank Velsen: 

•  Joop van Rijn   :  voorzitter 

•  Silvia Nat   :  vicevoorzitter 
•  Hans de Boer  :  secretaris 

•  Ron Spierenburg  :  penningmeester 
•  Stef van Sikkelerus  :  projectleider/bedrijfsvoering 

 
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 als noodhulp een gratis voedselpakket aan te 

bieden. Het pakket bevat voor minstens 3 dagen voedsel.  

Er wordt samengewerkt met de Stichting Socius Maatschappelijke Dienstverlening die de intake 

van nieuwe klanten verzorgt en die de huishoudens helpt om weer op eigen benen te staan. 

Voedselhulp moet immers tijdelijk zijn. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
De Voedselbank Velsen functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in 

onze maatschappij en voorkomt zo verspilling van voedsel. 
Ook hoopt de Voedselbank Velsen hiermee een signaal af te geven voor politiek en samenleving.  
 

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

verslag vastgesteld en goedgekeurd. 

 
Woensdag 20 januari 2016  Woensdag 9 maart 2016  Woensdag 20 april 2016 

Woensdag 1 juni 2016  Woensdag 6 juli 2016  Woensdag 24 aug. 2016  

Woensdag 12 oktober 2016  Woensdag 16 nov. 2016 Woensdag 21 dec. 2016 
 

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 van Velsen ligt de Voedselbank Haarlem. 

Met het bestuur van de Voedselbank IJmond-Noord zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd 

om na te gaan in hoeverre een hechtere samenwerking mogelijk is. 
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Regionaal overleg met voorzitters van de voedselbanken in Noord-Holland 
De regionale vergaderingen zijn bezocht op 8 januari 2016, 11 maart 2016, 13 mei 2016, 7 juli 

2016, 21 oktober 2016, 11 november 2016. 

Voor de deelnemende voedselbanken is in 2016 een huishoudelijk reglement opgesteld en 

vastgesteld waarin de rechten en plichten staan vermeld van de aangesloten leden. 

Inhoudelijk is er de verwachte toename van voedsel veelvuldig aan de orde geweest 

 

Regionaal overleg bedrijfsleiders. 
Namens de Voedselbank Velsen neemt een bedrijfsleider/bestuurslid deel aan dit regionaal 

overleg. In dit overleg 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 

 

Landelijke vergaderingen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
De landelijke ledenvergadering werd bijgewoond op 27 februari 2016, 28 mei 2016, 10 

september 2016 en op 29 november 2016 in Expo te Houten. 

Het landelijk thema is het afgelopen jaar vooral gericht op de verwachte toename van voedsel. 

Via een enquête is iedere voedselbank in Nederland gevraagd (168), waar de mogelijke 

pijnpunten ontstaan indien de toename een feit wordt. Bovendien is het besluit genomen om de 

toelatingscriteria te verruimen vanaf januari 2017. Vanuit de Vereniging van Nederlandse 

Voedselbanken streeft men naar ondersteuning en begeleiding van iedere aangesloten 

Voedselbank. 
 
 

Organisatie en vrijwilligers 
 

Structuur 
De Voedselbank Velsen heeft binnen de organisatie gekozen voor een verdeling in vier sectoren. 

Deze vier sectoren zijn: 
 

Ø de sector voedselverwerving  Ø de sector vervoer 
Ø de sector beheer en verwerking   Ø de sector verdeling van voedsel 
 

Voor iedere sector is een coördinator 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 de praktijk laat zien dat het werkt. 
Bovendien is er een bedrijfsleider benoemd die het overzicht heeft. 
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Bedrijfsleider 
Vanaf februari 2015 tot 11 april 2016 kon de Voedselbank Velsen beschikken over een 

bedrijfsleider. Vanaf 11 april 2016 kreeg de betrokken bedrijfsleider echter een volledige baan en 

hebben we afscheid van hem genomen. Concreet betekende dit dat enkele bestuursleden directer 

bij de uitvoering van de processen betrokken raakten. December 2016 is afgesproken een 

vacature te plaatsen voor een bedrijfsleider als schakel tussen vrijwilligers en het bestuur. 

 

Vrijwilligers 

Alle medewerkers zijn (onbezoldigde) vrijwilligers. Sommigen doen dit werk al zolang de 

Voedselbank Velsen bestaat! Alle vrijwilligers hebben een cursus over voedselveiligheid gevolgd 

en hiervoor een certificaat ontvangen. De geldigheid van dit certificaat duurt een jaar. Voordat de 

geldigheid afloopt dient de vrijwilliger de web-training:” Basiskennis, Voedselveiligheid ” te 

volgen. Deze training wordt afgesloten met een toets. 
         

Informatie 
Nagenoeg iedere maand is er een nieuwsbrief uitgegaan van het bestuur naar de vrijwilligers 

waarin aangegeven werd wat de stand van zaken was ten aanzien van het aantal 

voedselpakketten en welke belangrijke aandachtspunten er waren.  Over het algemeen ervaart 

men het communiceren via de nieuwsbrief als een goede zaak. 

Bovendien is er een welkomstboekje voor de vrijwilligers samengesteld en uitgereikt waarin de 

afspraken staan genoemd die in de loop der tijd zijn gemaakt. Tevens treft men aan welke 

faciliteiten er zijn, hoe de inwerkperiode verloopt en bij wie men terecht kan voor vragen. 
 

Ondersteuning Voedselbank Velsen 
Er zijn enkele vrijwilligers die een rol te spelen in de ondersteuning van verschillende zaken. 

Zoals het verwerken van de facturen in de boekhouding, het samenstellen van de klantenlijsten, 

het bijhouden van de website, het samenstellen van de nieuwsbrief en het organiseren van 

inzamelingsacties en werven van nieuwe inkomsten. 
 
 

Vervoer, beheer, verdeling en uitdeling van pakketten 
 

Vervoer 
De groep Vervoer 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 koelwagen functioneert op zich 

goed, maar is te laag om recht op te staan. Dat geeft extra belasting bij het tillen. Bovendien is de 

laadruimte beperkt, waardoor er soms twee keer gereden moet worden om de producten op de 

plaats van bestemming te krijgen. Er is een werkgroepje gevormd om na te gaan of er eventueel 

een alternatief is. Adviezen en voorstellen worden doorgegeven aan het bestuur. 
 

Beheer en verwerking 
Dankzij de coördinator van beheer en verwerking worden 

de producten op correcte wijze opgeslagen en streng 

gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum. Bovendien 

wordt in het kader van de voedselveiligheid de 

temperatuur in de koelboxen en tassen zorgvuldig 

geregistreerd op de overzichtslijsten. Voor 90 % worden 

de producten gehaald uit het distributiecentrum van 

Amsterdam en voor de overige 10 % kunnen we gebruik maken van lokale leveranciers: Seafood 
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Parlevliet, ambachtsbakker Bastmeijer, bakker Kijzers en banketbakker Schmidt. 

Deze locale leveranciers doneren iedere week voedsel van diepgevroren gebakken vis tot en met 

gebak.  

De coördinator houdt per dag nauwkeurig bij wanneer er een onjuiste opslag plaatsvindt. Deze 

zaken worden vervolgens teruggekoppeld aan de vrijwilligers in de andere sector. 

Er is een nieuw adres gevonden voor het brood, de groente en het fruit dat overblijft na de 

uitdeling. Dit wordt wekelijks afgeleverd bij Boerderij Westhoeve van boer Paul Dijkzeul te 

Santpoort. 
 

Verdeling 
Er is een vaste ploeg die de kratten vult volgens de landelijke richtlijnen van voedselveiligheid 

en voedselkwaliteit. Indien nodig worden de pakketten aangevuld vanuit de voorraad. Dankzij 

donaties kunnen we in beperkte mate producten inkopen die 

anders normaal gesproken nauwelijks aanwezig zijn. 
 

Uitdelen pakketten 
De pakketten worden uitgereikt op twee uitdeelpunten door twee 

vaste ploegen vrijwilligers. De twee uitdeelpunten waren de 

Brulboei en de Kerk, het Sint Fidelishof. In het Sint Fidelishof 

behoren de chauffeurs ook tot de uitdelers. In juni 2016 ontvingen 

we het bericht dat de kerk verkocht zou worden en dat ons 

uitdeelpunt daar niet meer kon worden gehandhaafd. 
 

Dankzij de medewerking van de Stichting OIG-IHD kon het 

uitdeelpunt verplaatst worden naar "De Abeel" de locatie van 

OIG-IHD. Dat was tevens het moment voor de oudere 

vrijwilligers om met de sluiting van de Kerk ook te stoppen 

met hun tien jaar vrijwilligerswerk. Vanaf 4 november 2016 

wordt gebruik gemaakt van dit nieuwe uitdeelpunt met 

enkele nieuwe vrijwilligers en met behulp van de chauffeurs. 
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Klanten 
 
Wij werken samen met raadslieden van de Stichting Socius Maatschappelijke Dienstverlening 

die de intake, de her controle en de begeleiding van onze klanten verzorgen. 

 

De raadslieden van Socius gaan bij de intake en her controle aan de hand van toekenningscriteria 

na of een klant in aanmerking komt/blijft voor een voedselpakket als noodhulp.  De 

toekenningscriteria worden jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van 

Nederlandse Voedselbanken door de leden vastgesteld. De leden zijn de lokale voedselbanken.  

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, gemeentelijke belastingen enzovoorts. Het vrij besteedbaar inkomen is het 

inkomen voor aankoop van voedsel en kleding en voor kosten van contributies enzovoorts. Een 

huishouden krijgt een voedselpakket als het vrij besteedbaar inkomen lager is dan het maximum 

vrij besteedbaar inkomen volgens de toekenningscriteria. 

 

Sinds eind november 2016 gelden de volgende toekenningscriteria voor het maximum vrij 

besteedbaar inkomen per maand: 

 

T.o.v. de vorige toekenningscriteria is het basisbedrag per 

huishouden verhoogd met € 10 naar € 120. En het bedrag 

per gezinslid is ook verhoogd net € 10 naar € 80. 

 

Van onze klanten wordt verwacht dat zij meewerken aan 

het vinden van oplossing van hun financiële probleem. 

Wij noemen dat “een pakket met een traject”.  

Het verstrekken van voedsel is een noodvoorziening en 

geen structurele oplossing voor de aanpak van de 

achterliggende oorzaken. Het is wel belangrijk dat 

mensen even op adem kunnen komen voordat zij zo’n 

traject ingaan.  

Een traject wordt verzorgd en begeleid door de raadslieden van Socius. 

 

Aantal pakketten in 2016 

 

 890 x pakket voor 1 persoon 

 

 

 819 x pakket voor 2 of 3 personen 

 

 

 597 x pakket voor 4 personen of meer 

 

 

 in totaal 2306 pakketten  

 

 in totaal werden daarmee 6100 monden voorzien van voedsel Waarvan meer dan 3000 

kindermonden! 
 
 

De gemiddelde ‘verblijftijd’ per huishouden bedroeg 5,4 maanden. En er zijn 33 aanvragen door 

Aantal 

kinderen 
Alleenstaande 

( €  ) 
Echtpaar 

( €  ) 

 0 200 280 

1 

 
280 360 

2 

 
360 440 

3 

 
440 520 

Enzovoorts. Per gezinslid € 80 erbij 
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Socius afgewezen. Deze aanvragen voldeden niet aan de eerdergenoemde landelijke 

toekenningcriteria. 

 

Het aantal huishoudens is al geruime tijd lager dan er op basis van het aantal inwoners van de 

gemeente Velsen zou mogen worden verwacht. Op basis inwonertal zou het aantal huishoudens 

100 moeten zijn. We hebben tot nu toe niet de oorzaak van het lage aantal huishoudens kunnen 

achterhalen. 

 

Overzicht aantal pakketten en aantal huishoudens 

 

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

 

 

 
 

 

Vergroten naamsbekendheid 

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om onze naamsbekendheid te vergroten. Er zijn 

flyers gemaakt en uitgedeeld. Er zijn gesprekken gehouden met buurtteams, zorgteams, scholen 

en wijkteams. En in het plaatselijk dagblad en de weekkranten is ruim aandacht gegeven aan de 

Voedselbank. 

In 2017 gaan we hiermee verder. 
 
 

Overzicht acties en donaties en vaste leveranciers en presentaties in 2016 

 

gehele jaar  actie tanken bij Peut      donatie 

gehele jaar   actie cassettes en cartridges     donatie 

gehele jaar  bij Tankstation Post en Boom voor wasbeurten auto  natura 

februari  Dansschool Stol/ ter Horst     voedsel 
maart   ING-campagne "Help Nederland Vooruit"    donatie 

maart   vastenactie Parochie H. Laurentius van Brindisië  voedsel 
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maart   circus Sijms       kaartjes 

maart   actie Ichthus Lyceum      voedsel 

mei   actie Clusius College      voedsel 

mei   René Froger Show van de Toppers     kaartjes 
mei    JCI IJmond Goede doelen Fonds Bites&bites  donatie 

   (Junior Kamer IJmond: Susan Glaubitz)  

mei   voedselinzameling Dekamarkt Velserbroek    voedsel 

juni    Rabo fietsdag        donatie 
juni   Volkstuindervereniging W.Z.Z.O.    groente 

augustus  Apostolische gemeenschap     voedsel 

augustus  Cornegge, Friso Huizinga, Folkerts    1000 flyers 

   (ontwerpen/drukken van flyers) 

oktober  Stadsschouwburg Maya de Bij     kaartjes 

november  Dorpskerk Santpoort Oogstdankdienst   voedsel 

november   rommelmarkt in de Brulboei      donatie 

december  Intertoys de Ballon St. Straatvoetbal Santpoort  cadeaus 

december  basisschool de Westbroek – Velserbroek   voedsel 

december   Kerstactie Duin en Kruidberg Mavo    voedsel 

december  Taxi Zeewijk       donatie 

december  Bakker Kijzers kerststollen     voedsel 

december   IJmuider Courant Kerstpakkettenactie 190 pakketten en donatie 

december  nnn (voor aankoop voedsel)     donatie 

december  Stadsschouwburg Kerstshow     kaartjes 

december   Gymnasium Felisenum – (ouderavond) voedsel en donatie 
december  nnn (karbonades en kerstbrood)    voedsel 

december   Bas van der Pol shipchandlers kerstbroden   voedsel 

december  Acenius bv (voor aankoop voedsel)    donatie 

december  Visspecialist de Dolfijn (lekkerbekjes)   voedsel 

december  Stichting nnn Amsterdam     donatie 

december  medewerkers Mebin bv     donatie 

 

En in december hebben vele particulieren een voedsel/Kerstpakket gebracht bij de Brulboei. 

Tevens werden donaties ontvangen van vele gulle gevers. Deze donaties zijn onmisbaar voor de 

dekking van de exploitatiekosten 

De gulle gevers waarvan de naam+adres bekend was, hebben een schriftelijk bedankje 

ontvangen van de Voedselbank Velsen. 

 

En verder dank aan iedereen die ons op een of andere manier geholpen heeft of heeft 

ondersteund. 
 

Presentaties 

- in de kerk van de Apostolische Gemeente 
- in Huis ter Hage 

- in Nova College te Haarlem 

 

Gesprekken 
Gesprekken met sociale wijkteams, zorginstellingen en scholen. 
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Financiën 
 

 
Toelichting op de balans 2016 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 de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken met alle 

voordelen van dien. Sinds februari 2015 zijn wij formeel aangesloten bij de Vereniging van de 

Nederlandse Voedselbanken.  Stichting Voedselbank Velsen heeft begin 2015 de ANBI-status 

verkregen. 

Het boekjaar 2016 is gelijk aan het kalenderjaar. De activiteiten bestaan uit het organiseren en 

exploiteren van een voedselbank in Velsen. 

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 in-

ventaris bestaat uit kratten, computers, stellingen, kasten, vrieskisten en diverse gebruiksartike-

len. De marktwaarde van de inventaris is nihil en is daarom niet geactiveerd. Diverse grotere 

aanschaffingen in 2016 zoals een koelvitrine (EUR 482,79), materiaalstaanders (EUR 554,18) en 

stapelbakken (EUR 447,10) zijn als last in mindering gebracht op de exploitatie en niet geacti-

veerd.  Dit gezien de relatief geringe marktwaarde na aanschaf. 

Bestemmingsreserve                                                                                                                                            

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

2017 is een bestelbus aangeschaft onder inruil van de oude bestelauto. 

Algemene reserve                                                                                                                                               

Het batig saldo van het boekjaar 2016 ad EUR 3.621,14 is ten gunste van de Algemene Reserve 

geboekt.  Het bestuur acht een algemene reserve ter hoogte van 1,5 maal de jaarexploitatie als 

een voldoende buffer. 

Bestemmingsfonds voedsel                                                                                                                                                                            

In 2016 hebben we donaties ontvangen met als doel hier voedsel voor aan te schaffen. Dit bedrag 

is eind 2016 ontvangen en in 2016 niet volledig voor dit doel uitgegeven. Het restant ad EUR 

Voedselbank Velsen

Balans 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Transport 4.000,00€    5.000,00€    Bestemmingsreserve 13.720,95€  13.720,95€    

Inventaris -€             -€             Algemene reserve 17.076,24€  13.455,10€    

Bestemmingsfonds voedsel 1.355,87€    

Bankrekening 29.111,46€  23.745,40€  Te betalen kosten 958,40€       1.569,35€      

kas -€             -€             

33.111,46€  28.745,40€  33.111,46€  28.745,40€    
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1.355,87 is als bestemmingsfonds op de balans geactiveerd. Dit fonds zal in 2017 volledig wor-

den aangewend om de pakketten periodiek aan te vullen met verse vlees- en zuivelwaren. 

Nog te betalen kosten 2016                                                                                                                                

Dit betreffen kosten die in 2017 zijn betaald en betrekking hebben op het boekjaar 2016. 
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Baten en Lasten Realisatie 2016 begroting 2016

Baten

Bijdrage VB Nederland € 1.000,00 € 1.500,00

Donaties in Geld € 14.854,11 € 12.500,00

Donaties tbv Voedsel € 1.804,89

Totaal Baten € 17.659,00 € 14.000,00

Directe Lasten

Huisvestingskosten € 0,00 € 0,00

Brandstofkosten € 676,08 € 750,00

Verzekeringskosten € 792,12 € 900,00

Reiskosten Vrijwilligers € 0,00 € 500,00

Onderhoudskosten Bus € 1.031,94 € 2.000,00

Wegenbelasting € 1.515,00 € 1.500,00

Overige Kosten € 1.225,80 € 1.200,00

Telefoonkosten € 222,97 € 250,00

Kleine aanschaffingen € 1.483,43 € 400,00

Onderhoud Koelinstallaties € 139,56 € 500,00

Diverse verbruiksartikelen € 304,30 € 300,00

Aanschaf T-shirts € 147,38 € 0,00

Schoonmaakkosten € 891,72 € 1.000,00

Kerstpakketten vrijwilligers € 474,04 € 750,00

Koelvitrine € 482,79 € 0,00

Fleece Jacks € 0,00 € 0,00

€ 9.387,13 € 10.050,00

Afschrijving Transport € 1.000,00 € 1.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00

Algemene lasten

Bijdrage VB (Noord) € 926,00 € 1.500,00

Bestuurskosten VB € 287,16 € 200,00

Bouw Website € 0,00 € 0,00

Domein registratie € 0,00 € 0,00

Bankkosten € 165,83 € 160,00

Acquisitie € 0,00 € 0,00

10 jarig jubileum € 466,85 € 500,00

ICT € 0,00 € 500,00

€ 1.845,84 € 2.860,00

Inkoop Voedsel tlv fonds € 449,02

Bestemmingsfonds voedsel € 1.355,87

€ 1.804,89

Totaal lasten € 14.037,86 € 13.910,00

Exploitatieresultaat € 3.621,14 € 90,00
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 van Voedselbank Velsen 

Bijdrage Voedselbank Nederland                                                                                                                   

Deze jaarlijkse bijdrage wordt gebaseerd op het aantal voedselpakketten per 1 januari van het ko-

mend jaar. 

Donaties in geld                                                                                                                                                   

Een belangrijk deel van de donaties wordt in december ontvangen.  Donaties worden ontvangen 

van particulieren, bedrijven, inzamelingsacties, fondsen en Kerkelijke instellingen. 

Donaties ten behoeve van voedsel                                                                                                                                                 

In 2016 is er voor EUR 1.804,59 gedoneerd met als bestemming de aankoop van voedsel. Hier-

van is voor EUR 449,02 aan voedsel gekocht en voor EUR 1.355,87 aan het bestemmingsfonds 

toegevoegd.   

Huisvestingskosten                                                                                                                                              

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

punt door de eigenaren kosteloos ter beschikking gesteld. Dit inclusief de bijkomende kosten zo-

als energie. In 2016 is de Laurentiuskerk ingeruild voor een uitdeelpunt in het pand waar stich-

ting OIG is gehuisvest. Ook deze ruimte wordt kosteloos ter beschikking gesteld. 

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. De transportkosten bestaan uit brandstof, ver-

zekering, wegenbelasting en onderhouds- en reparatiekosten. Dit is de grootste kostenpost van 

Voedselbank Velsen. 

Overige kosten                                                                                                                                                        

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

Kleine aanschaffingen                                                                                                                                     
Diverse grotere aanschaffingen, zoals aangegeven onder de toelichting bij de balanspost inventa-

ris, zijn als kosten opgevoerd en niet geactiveerd.  

Kerstpakketten                                                                                                                                                      

Als dank voor de inzet van de vrijwilligers. 

Bijdrage VB (Noord)                                                                                                                                             

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

seerd op het aantal af te nemen voedselkratten. 

10-Jarig jubileum                                                                                                                                                      

De kosten van het vieren van het 10-jarig bestaan van Voedselbank Velsen met onze vrijwil-

ligers en donateurs. 

Exploitatieoverschot                                                                                                                                             

In 2016 is er sprake van een exploitatieoverschot van EUR 3.621,14 aan de algemene reserve 

wordt toegevoegd. 

 

 

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 10 mei 2017. 


