JAARVERSLAG 2017

1. INLEIDING
Het jaar 2017 heeft zich gemanifesteerd als een jaar waarbij de groei van het aantal clientèle
zich heeft voortgezet. Nadat in 2016 naast ‘de gebruikelijke clientèle’ eveneens veel
statushouders op verzoek van de gemeenten zijn ondersteund, is dit in 2017 gestabiliseerd
en weer teruggebracht naar de situatie 2016. Ook dit jaar hebben we gepoogd om de
kwaliteit en bijdrage aan de regio te continueren en te verhogen.
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen.

2. HOOFDTAAK
Verwijzend naar het jaarverslag van 2016 is door de Voedselbank Etten-Leur de intensivering
in de samenwerking met diverse supermarkten voortgezet. Het realiseren van
voedselpakketten in verband met uitbreiding aantal supermarkten en optimaliseren van de
pakketten überhaupt, zorgt voor de zekerheid dat wij kwalitatief hoogwaardige
voedselpakketten kunnen leveren.
Dit is ook nodig omdat het aantal clientèle is gestegen door onder andere de verruiming van
de criteria gesteld door Voedselbanken Nederland. In 2017 hadden wij gemiddeld op
weekbasis 95 clienten. Onze clienten kun je onderverdelen in alleenstaanden, 2-persoons
huishoudens, gezinnen. De pakketten worden afgestemd op de omvang van de
gezinssamenstelling.
Ook in 2018 zal de criteria verruimd worden zodat de weg naar de voedselbank
laagdrempeliger wordt.

3. ONTWIKKELINGEN

Qua ontwikkelingen in 2016 hebben we er onder andere voor gezorgd dat wij als
Voedselbank makkelijk benaderbaar zijn. Het blijft relevant dat we de doelgroepen die
werkelijk afhankelijk van de Voedselbank zijn kunnen helpen
Dat is de reden dat we ook dit jaar intensief hebben samengewerkt met andere instanties die
zich bezig houden met armoedebeleid. Zolang we onderdeel zijn van de maatschappelijke
hulpverlening kunnen we de kwetsbare doelgroep helpen en begeleiden.

4. VERBETERINGEN

-

Het realiseren van het certificaat Code Groen heeft zich positief ontwikkeld. De eisen welke
aan de Voedselbank worden gesteld en die met beperkte middelen en vrijwilligers moeten
worden gerealiseerd zijn verregaand identiek aan de reguliere commerciële supermarkten.
Ondanks onze beperkte middelen lijkt het er op dat wij in 2018 het certificaat formeel te
mogen ontvangen. Het spreekt voor zich dat hiertoe ook de nodige kosten zijn gemaakt om
op dat verplichte niveau te komen en te blijven.

5. ONDERSTEUNERS
De Voedselbank Etten-Leur is een volledig zelfstandig ongesubsidieerde stichting. Hierdoor is
het noodzakelijk dat het bestuur zelf haar netwerk realiseert. Niet alleen om de inhoud van
haar voedselpakketten te waarborgen maar ook om de overige noodzakelijke kosten
(huisvesting, energie, afvoer afval, administratie en alle overige verplichtingen) te kunnen
voldoen.
In dat kader wil de Voedselbank dan ook bedanken:
-

De Jumbo’s Etten-Leur en Ulvenhout

-

AH Pollemans te EL voor hun medewerking aan de kerstinzamelingsactie

-

De ALDI Etten-Leur, Zundert en St. Willebrord

-

Hello Fresh, Etten-Leur

-

Emté St Willebrord, Plus Rucphen, Plus Rijsbergen, COOP Sprundel voor hun medewerking
aan de kerstinzamelingsactie

-

COOP Achtmaal

-

De Lions

-

Lions Club Etten-Leur De Vryeheydt

-

De Rotery Etten-Leur

-

De Mariaparochie

-

Rabobank Clubactie

-

Diaconie Protestantse gemeente Etten-Leur

-

Stichting Betti Foundation

-

Parochie Charitas Rucphen

-

Zorgboerderij De Bremberg

-

Protestantse gemeente Zundert

-

Diversiteit kleine leveranciers voedselproducten (groente en fruit)

-

Warme Bakker Made

-

Nieuwe Nobelaer (ter beschikking stellen transportmiddelen voor voedsel op te halen)

-

Landelijke vereniging VB

-

Munnikenheide College Etten-Leur en Rucphen, basisschool ’t Kofschip Etten-Leur

-

Protestantse Gemeente de Baai

-

Donaties van particulieren

Daarnaast willen wij een ieder bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen in welke
vorm dan ook. Mede dankzij uw hulp hebben wij in 2017 onze activiteiten kunnen uitvoeren.

6. FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Over 2016 hebben we helaas moeten constateren dat de inkomsten ten opzichte van de baten circa
€ 3.300 lager zijn geweest en dat onze liquiditeiten zijn verminderd.
Aandachtspunt mag zijn dat de Voedselbank Etten-Leur niet gesubsidieerd wordt door de 3
betrokken gemeenten.
Ondanks onze succesvolle sponsoractiviteiten welke leiden tot giften zoals voedsel resteert uiteraard
het gegeven dat de kosten aan huisvesting, verzekeringen, transport, kosten realiseren ‘groen-code’,
schoonmaakkosten, telefonie/communicatie/website, afvalkosten, bankkosten en onvoorziene
kosten ook dienen te worden voldaan. Hiertoe dienen inkomsten in de vorm van liquide middelen
gerealiseerd te worden.
Hiertoe hebben wij acties opgezet, zie onder andere bijgaande flyer actie
Indien verbetering van de (liquide) inkomsten ten opzichte van de uitgaven niet wordt gerealiseerd in
2018 en 2019 is continuatie van de Voedselbank Etten-Leur in het gedrang. Voor ons staan
sponsoractiviteiten dus centraal dit jaar.

Staat van baten en lasten over het jaar 2017

Omschrijving
Algemene aankoop
Bankkosten
Afvalkosten
Schoonmaakkosten
Huisvestingskosten (energie, water,
telefoon, internet, webhosting)
Vergaderkosten
Representatiekosten
Bijdrage Voedselbanken Nederland
Verzekeringen
Betalingsregeling Greenchoice
(jaarafrekening 2016)
Kantoorkosten
Brandstof- en vervoerskosten
Kosten onvoorzien
Inkomsten divers
Donatie Rabobank Clubactie
Donaties bedrijven
Donatie gemeente *
Donatie Lions
Donaties particulieren
Donaties charitatieve instellingen
Donatie Voedselbank Nederland
Totaal

Debet
400,00
135,50
1.341,57
387,10

Credit

4.469,97
141,70
674,19
500,00
518,49
708,00
732,27
1.239,91
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.748,20

419,61
1.041,23
1.547,71
1.850,00
1.500,00
590,00
1.456,81
1.000,00
9.405,36

