JAARVERSLAG 2019
INLEIDING
2019 was een roerig jaar!
Begin van het jaar werden we opgeschrikt door het trieste nieuws dat de man van onze voorzitter
plotseling op 54 jarige leeftijd was overleden. Na 3 weken hebben we echter met elkaar de draad
weer opgepakt en zo ook de activiteiten voor de voedselbank. Mede dankzij alle vrijwilligers, de vele
leuke acties, al het gedoneerde voedsel en de financiële donaties hebben we uiteindelijk 2019 als
zeer positief ervaren.
Ondanks de steeds verbeterende economie en de daarmee samenhangende toegenomen
werkgelegenheid bleef het aantal cliënten stabiel. Door diverse acties rondom “voedselverspilling”
was er wel een sterke daling in het aantal aangeboden voedsel.
Mede dankzij alle vrijwilligers, de vele leuke acties, al het gedoneerde voedsel en de financiële
donaties hebben we uiteindelijk 2019 als zeer positief ervaren.

HOOFDTAAK
Om er toch voor te kunnen blijven zorgen dat wij wekelijks mooie en volwaardige voedselpakketten
kunnen uitdelen hebben wij ook in 2019 intensief samengewerkt met diverse supermarkten en
hebben we ons netwerk proberen uit te breiden. Deze samenwerking zorgde ervoor dat we toch in
staat waren om wekelijks kwalitatief en hoogwaardige voedselpakket uit te delen. Medio 2019
hebben we helaas door ruimtegebrek en gebrek aan voldoende goedwaardige producten moeten
kiezen voor kwaliteit en het aantal pakketten moeten terugbrengen naar gemiddeld 85 per week.

VERBETERINGEN
Voedselveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben ons vanaf het begin ervoor
ingespannen dat we kunnen voldoen aan de gestelde eisen die behoren bij de zogenoemde code
groen.
In 2019 moesten wij helaas een teleurstelling trotseren. Bij de keuring door de Houwersgroep werd
namelijk een tekortkoming vastgesteld. Vervelend genoeg een tekortkoming die, gezien de
producten die wij mochten ontvangen, onze locatie/mogelijkheden daar, heeft geleid tot het
uitdelen van minder producten. Door een strengere selectie te maken in onze uit te delen producten
hebben we dit snel kunnen herstellen. In 2020 staat Code Groen uiteraard wederom weer op de
agenda.
VOEDSELPAKKETTEN
Ook dit jaar hebben we onze klanten wekelijks een gevarieerd voedselpakket kunnen bieden met
producten voor hun eerste levensbehoeften waaronder zuivel, eieren, brood, thee, groenten, vlees
etc. Alle producten worden gratis ter beschikking gesteld door supermarkten die met
Voedselbanken Nederland hierover afspraken hebben gemaakt. Maar ook lokale ondernemers,
bewoners en kerken brachten regelmatig producten naar de voedselbank. Bij de samenstelling van
het pakket proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de gezinssamenstelling. Daarnaast
bieden we regelmatig, kleding, speelgoed en allerlei anderen non food producten aan.

In 2020 komt men in aanmerking voor een pakket als het verschil tussen vaste inkomsten en
vaste uitgaven per maand lager is dan € 135, plus € 95 per persoon.
De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon was € 225, wordt € 230
2 volwassenen was € 315, wordt € 325
1 volwassene en 1 kind was € 315, wordt € 325
1 volwassene en 2 kinderen was € 405, wordt € 420
2 volwassenen en 2 kinderen was € 495, wordt € 515
1 volwassene en 3 kinderen was € 495, wordt € 515

ONDERSTEUNERS
Wij zijn de personen en organisaties die ons in 2019 hebben enorm dankbaar. Graag noemen wij:
- De Jumbo’s Etten-Leur
- AH Pollemans Etten-Leur
- Hello Fresh Etten-Leur
- Plus Rijsbergen, Plus Rucphen, COOP Sprundel, Attent Schijf
- Diverse leveranciers van groenten, fruit, eieren, brood
- De Lions Etten-Leur
- De Rotary Etten-Leur
- De Mariaparochie
- Zorgboerderij De Bremberg
- Voedselbanken Nederland
- Diverse basisscholen en middelbare scholen in Etten-Leur
- Protestante Gemeente De Baai
- Al onze vrijwilligers – zowel zij die het hele jaar helpen als zij die zich tijdens de winkelacties
inzetten.
- De inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen die ons op allerlei manieren
hebben gesteund via doneren van allerhande producten.
Daarnaast willen wij iedereen bedanken die de voedselbank in 2019 een warm hart heeft
toegedragen, op welke vorm dan ook. Mede dankzij uw hulp hebben wij in 2019 onze cliënten
kunnen helpen.

Staat van baten en lasten 2019

Uitgaven:

Inkomsten:
Lions

Bankkosten

119,37

Afvalkosten

1.830,00

Donaties particulieren
Donaties charitatieve instellingen

194,77
1.679,28
358,24

Schoonmaakkosten

307,08

Donaties bedrijven

2.193,60

Vergaderkosten

156,45

Bijdrage Voedselbank Nederland

1.264,00

Huisvestingskosten (huur, energie,
water, telefoon, website, webhosting)
Betalingsregeling Essent + afrekening
2018/2019
Kosten inzamelingsacties
Bijdrage Voedselbank Nederland 2019

4.207,31
991,60

Teruggave energiebelasting

229,00

Gemeente Etten-Leur

1.842,63

Kosten vrijwilligers

240,00

Representatiekosten

437,97

Brandstof- en vervoerskosten

924,36

Verzekeringen

565,55

Kantoorkosten

332,86

Kosten Code Groen/ARBO inspectie

400,15

Aanschaf Jumbo bonnen n.a.v. gift

200,00

Totaal

Teruggave verzekeringen
Rabobank De Zuidelijke Baronie

12.784,33 Totaal

225,00
1.742,40
35,62
936,73

8.629,64

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Bankkosten:
Dit zijn de kosten die de bank maakt en aan ons doorberekent. Deze kosten hebben betrekking op
het hebben van de betaalrekening en kosten van betalingsverkeer.
Afvalkosten:
De gemeente Etten-Leur draagt sinds 1 januari 2018 bij in de kosten van de afvalverwerking. Het
afval wordt wekelijks geleegd; eventuele extra ledigingen moeten wij extra betalen. Door enerzijds
de stijgende kosten voor afvalverwerking en de toename van de hoeveelheid afval zijn deze kosten
gestegen.

Schoonmaakkosten:
Hieronder vallen de aanschaf van schoonmaakmiddelen en bijbehorende materialen. Het pand wordt
2x per week schoon gemaakt.
Vergaderkosten:
Vier keer per jaar bespreken we de lopende zaken van de voedselbank. Daarnaast nodigen wij ook
regelmatig sponsoren uit om te bespreken of alles nog naar wens verloopt en waar we elkaar nog
extra kunnen helpen.

Brandstofkosten:
Wij mogen op de woensdag en donderdag gebruik maken van de bus van Nieuwe Nobelaer tegen
een km vergoeding.
Huisvestingskosten:
Deze zijn gedaald. Dit komt doordat wij begin 2019 zonnepanelen hebben gekregen. Hier zijn onze
kosten voor energie flink gedaald.
Representatiekosten:
Hieronder vallen vergoeding van incidentele reiskosten, een vrijwilligersvergoeding en kleine
attenties bij bepaalde persoonlijke aangelegenheden, zoals verjaardagen en feestdagen
Verzekeringen:
Dit zijn de verplichte verzekeringen die wij als voedselbank moeten hebben. Zodat we gedekt zijn
voor bv koel- en brandschade.
Kantoorkosten:
Kosten van kantoorbehoeften zoals kopieerwerk, telefoon, portikosten, muizenbestrijding. We
hebben voor het Code Groen project door het hele pand muizenvallen moeten neerzetten.
Bijdrage Stichting Voedselbanken:
Jaarlijks ontvangen wij een bijdrage van de landelijke vereniging van voedselbanken. Daarnaast
betaalt elke voedselbank een bijdrage aan het Distributiecentrum. Dit bedrag is gebaseerd op het
aantal huishoudens dat per jaar door de voedselbank geholpen wordt.
Dit jaar hebben wij aanzienlijk minder donaties binnen gekregen dan in 2018. In 2018 kregen wij een
anonieme donatie van 3.600,00 euro voor de huurkosten van 2019.

