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1 ALGEMEEN
1.1 ALGEMEEN
Het bestuur van Stichting Voedselbank Etten-Leur biedt hierbij het jaarverslag aan voor het boekjaar
2020.
Statutaire naam:
Rechtsvorm:
Statutaire zetel:
Datum van oprichting:
Inschrijvingsnummer KvK:
Internetadres:
E-mailadres:

Stichting Voedselbank Etten-Leur
Stichting
Etten-Leur
25 mei 2007
20131809
www.voedselbanketten-leur.nl
secretaris@voedselbanketten-leur.nl

1.2 DOEL
Onze Missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend
met vrijwilligers.
Onze Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen
de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten
te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo
zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het
milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen
met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet
immers altijd tijdelijk zijn.
Onze Kernwaarden
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
 We werken uitsluitend met vrijwilligers.
 We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
 We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
 We verstrekken uitsluitend gratis voedsel.
 We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
 We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
 We zijn transparant in onze verantwoording.
Onze Hoofddoelstellingen
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
 Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
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1.3 ANBI
Voedselbank Etten-Leur kwalificeert als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De
Belastingdienst heeft ons bij beschikking als zodanig aangemerkt. Dit houdt onder meer in, dat
donaties en schenkingen aan de Voedselbank voor de weldoeners aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.
1.4 PERSONEEL
De Stichting heeft geen personeel in dienst en werkt enkel met vrijwilligers.
1.5 BESTUUR 2020
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit:
 Voorzitter:
de heer T.R.F. Chaulet
 Penningmeester:
de heer S.S.J.M. Hendrikx
 Secretaris:
mevrouw A.M.V. Hanemaaijer-Rops
 Algemeen bestuurslid:
mevrouw M.T. Jans
 Algemeen bestuurslid:
de heer P. Geurtsen
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2 JAARVERSLAG
2.1 NIEUW BESTUUR EN FUSIE VOEDSELINITIATIEF
In de loop van 2020 hebben de toenmalige bestuurders Marjan Verweij en Miranda Walvoort
aangegeven per 1 januari 2021 te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de Voedselbank.
Familieomstandigheden en werkdruk hebben hen dit doen besluiten.
Eind 2020 is het nieuwe bestuur reeds ingewerkt en zijn contacten gelegd met Voedselinitiatief EttenLeur om tot een fusie gekomen. Uiteindelijk heeft de fusie begin 2021 plaatsgevonden. Daarmee
helpen we in één keer tientallen gezinnen extra per week, zonder dat we meer ruimte hadden. De
vrijwilligers van Voedselbank Etten-Leur en Voedselinitiatief Etten-Leur moesten bovendien aan
elkaar en de verschillen in werkwijze wennen.
Geen wonder dat het rond de jaarwisseling soms rommelig liep. Maar nu is het stof gaan liggen. De
wekelijkse uitgifte van pakketten is op orde en de verstandhoudingen zijn goed. Nu kunnen we gaan
bepalen wat voor voedselbank we eigenlijk willen zijn.
2.2 CORONA
Het jaar 2020 kenmerkt zich het beste als het “corona-jaar”. Als Voedselbank zijnde hebben we dit
uiteraard ook gevoeld. Vrijwilligers maakten zich terecht zorgen over hun gezondheid. Ook moesten
we er rekening mee houden dat er landelijk een grote toename van het aantal klanten zou kunnen
zijn. Positief effect hiervan was dat de aandacht voor voedselbanken steeg en dit resulteerde in meer
donaties en giften.
Terugkijkend mogen we tevreden vaststellen dat wij ondanks de pandemie al onze klanten iedere
week hebben kunnen voorzien van een prima voedselpakket.
2.3 AANTAL KLANTEN
Eind 2020 had Voedselbank Etten-Leur 134 klanten (= huishoudens) met totaal 389 personen (=
monden). Hiervan waren 177 kinderen jonger dan 18 jaar.
2.4 WANNEER KOMT MEN IN AANMERKING VOOR EEN VOEDSELPAKKET?
Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks
overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En
trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over
voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we je graag.
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3 JAARREKENING
3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Eigen vermogen

Kortlopende vorderingen

Kapitaal

Vorderingen

€

-

Overlopende activa

€

-

Kapitaal
€

€

8.345
€

8.345

€

-

Schulden

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Bank

€

8.345

Kas

€

€

8.345

€ 8.345

Vorderingen

€

-

Overlopende activa

€

-

€ 8.345
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3.2 WINST EN VERLIESREKENING
WINST- EN VERLIESREKENING
Opbrengsten
Donaties

€

7.320

€

8.968

€

-1.648

Kosten
Inkoop

€

1.414

Bijdrage Voedselbank

€

1.542

Huisvesting

€

3.573

Autokosten

€

821

Overige

€

1.498

Financiele lasten

€

119

Resultaat
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3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
De stichting is vrijgesteld van accountantscontrole.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Resultaatbepalingsgrondslagen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de
donaties en giften daadwerkelijk zijn ontvangen. Verliezen zijn in aanmerking genomen in het jaar
waarin de voorzienbaar zijn.
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4 DONATEURS
Wij zijn de personen en organisaties die ons in 2020 hebben gesteund enorm dankbaar. In het
bijzonder benoemen wij graag:
 De Jumbo’s Etten-Leur
 Albert Heijn Pollemans Etten-Leur
 Dirk van de Broek Etten-Leur
 Hello Fresh Etten-Leur
 Heilige Mariaparochie Etten-Leur
 De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten
 De Protestantse Gemeente te Etten-Leur
 Rabobank Etten-Leur
 Al onze vrijwilligers
 De inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen die ons op allerlei manieren
hebben gesteund via het doen geldelijke donaties en allerhande producten.
Ten slotte willen wij iedereen bedanken die de Voedselbank in 2020 een warm hart heeft
toegedragen, op welke vorm dan ook. Mede dankzij uw hulp hebben wij in 2020 onze cliënten kunnen
helpen.
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