Jaarverslag 2021
Voorwoord
Ook het verslagjaar 2021 heeft in het teken gestaan van de coronapandemie. De voorzorgmaatregelen die zijn
ingesteld in 2020 zijn gecontinueerd. Zo zijn er zijn minder vrijwilligers in de loods aanwezig om de
afstandsregel te kunnen handhaven en houdt iedereen zich aan de strikte hygiënische voorschriften.
In de loods zijn looprichtingen aangegeven en er mogen maximaal 4 cliënten tegelijkertijd binnen hun
pakketten ophalen.
De SUMA-activiteiten zijn in 2021 uitsluitend bij de grotere supermarkten gehouden en teruggebracht naar 1 x
per maand. Door de vele giften van particulieren, acties van scholen, bedrijven en kerken is het mogelijk
geweest om de producten die ontbraken voor de pakketten zelf in te kopen. Dat de pakketten ook meer en
meer gezonde producten bevatten was mede het gevolg van deze eigen inkoop van groente, fruit en zuivel. De
inkopen vonden steeds lokaal plaats bij bedrijven waar wij al jaren goede contacten mee hebben. De
belangrijke onderlinge band met het bedrijfsleven in de regio hebben graag op deze manier een extra impuls
gegeven.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is het ook in 2021, ondanks de beperkingen door de coronacrisis, gelukt
om elke week een goed gevuld pakket uit te geven aan onze cliënten.

1.0
1.

2.

Algemene gegevens
De stichting Voedselbanken Nieuwegein is statutair gevestigd in Nieuwegein
Postadres: Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein
Website: www.voedselbanknieuwegein.nl
Nummer Kamer van Koophandel: 85214938; RSIN: 852148938
Gemeenschappelijke bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90
Lid van Voedselbanken Nederland
Uitgiftepunt: Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein
Uitgifte: wekelijks op vrijdag van 10.30 -12.00 uur
De stichting Voedselbank IJsselstein is statutair gevestigd in IJsselstein
Postadres: zie hierboven
Website: zie hierboven
Nummer Kamer van Koophandel:57053865; RSIN: 852419636
Gemeenschappelijke bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90
Lid van Voedselbanken Nederland (vanwege de personele unie en in overleg met Voedselbanken
Nederland “slapend lid”)
Uitgiftepunt: Kameraplein 73, 3402 BZ IJsselstein
Uitgifte: wekelijks op vrijdag van 10.45 – 11.45 uur

1

1.1
Bestuur stichting Voedselbanken Nieuwegein en stichting Voedselbank IJsselstein
Op de bestuursvergadering van 28 oktober 2014 hebben de besturen van de stichting Voedselbanken
Nieuwegein en de stichting Voedselbank IJsselstein besloten tot een volledige samenwerking op bestuurlijk en
operationeel niveau. Vanaf deze datum is sprake van een personele unie en hebben alle bestuursleden zitting
in de besturen van de beide Voedselbanken. Vanaf 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende
personen1:
Functie
C.T. van Dalen (Cor)

Voorzitter

M.M.L. Muysken (Marianne)

Secretaris

H.F.O. Staal (Otto)

Penningmeester

vacature

Lid
Vrijwilligers & Werving
Lid
Voedselverwerving &
Nieuwe media

vacature

Ingeschreven bij de
KvK
25-02-2014
(tweede termijn)
25-02-2019
(eerste termijn)
25-02-2014
(tweede termijn)

Uitgeschreven bij de
KvK

Een meer specifieke taakverdeling van de bestuursleden is te vinden op de website
www.voedselbanknieuwegein.nl onder “contact”. Het bestuur vergadert zes wekelijks.
Er zijn binnen het bestuur 2 vacatures die nog moeten worden ingevuld. Door de maatregelen die in 2021
moesten worden gehanteerd in verband met de coronacrisis heeft dit echter geen prioriteit gehad.
Het bestuur hoopt in 2022 weer ruimte te hebben om op zoek te gaan naar 2 nieuwe bestuursleden.
Door waarnemingen en vervangingen verlopen de zaken naar behoren, maar de continuïteit van de
Voedselbank staat onder druk. Zie ook beleids- en actieplan op onze website.

2.0
Visie en doelstellingen
In Nederland leven ruim meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens2. De Voedselbank helpt deze
mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende voedsel te kunnen
voorzien werken wij samen met overheden, kerken, bedrijven, stichtingen, organisaties, instellingen en
particulieren.
De doelstellingen zijn in onze statuten als volgt verwoord:
“het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken
dat door derden beschikbaar is gesteld” en “het tegengaan van verspilling van voedsel”.
Wij hanteren bij ons werk de volgende kernwaarden:
we verstrekken voedsel dat door derden gedoneerd wordt gratis aan onze cliënten;
we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
we verdelen het ons ter beschikking gestelde voedsel zo eerlijk mogelijk (zie hoofdstuk 6.1);
we zijn neutraal en onafhankelijk;

1 Bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar benoemd en zijn aansluitend opnieuw benoembaar voor
een nieuwe termijn
2 Bron CBS en Voedselbanken Nederland
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we werken uitsluitend met vrijwilligers;
we zijn transparant in onze verantwoording.
Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n ruim 2 miljoen ton 3. De helft wordt verspild bij de
particulier thuis en de andere helft bij voedsel(verwerkende) bedrijven. In Nieuwegein en IJsselstein richten wij
ons voornamelijk op de overschotten bij bedrijven en supermarkten.

3.0
Interne organisatie
Onder ons bestuur ressorteren vijf coördinatoren die operationele zaken invulling geven.
Naam coördinator

Functie

B. van Berk (Bepke)
J.C. Béquin (Jeane)
A.J. van Dalen-Meuleman (Jeanine)
A.J. van Dalen-Meuleman (Jeanine)
vacature

Coördinator Voorraad Voedsel en Administratie
Coördinator Voedselpakketten en Werkvloer
Coördinator Screening Cliënten
Coördinator Roosters
Coördinator Non-food

Het bestuur vergadert zes wekelijks gezamenlijk met de coördinatoren, die de circa vijftig vrijwilligers
aansturen. Met de medewerkers (allen vrijwilligers) houden wij koffiemomenten en -ochtenden ter
afstemming van het handelen, de bespreking van de werkwijzen en het maken van voedselveilige afspraken.
Het streven om te komen tot een verdere professionalisering ligt hieraan ten grondslag. Door de voorschriften
van de overheid ter bestrijding van de coronacrisis zijn deze overlegmomenten in 2021 tot een minimum
beperkt gebleven.
3.1
Huishoudelijk Reglement, rooster, nieuwsbrief en apps
Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks bezien door het bestuur en vastgesteld. Het is beschikbaar voor
alle vrijwilligers op www.voedselbanknieuwegein.nl.
Maandelijks ontvangen alle medewerkers een rooster via de e-mail van de Coördinator Roosters, opdat de
medewerkers weten wanneer en waar zij verwacht worden. Indien gewenst door bestuur en/of coördinatoren
wordt het rooster vergezeld van enige “dienstmededelingen”.
Om onze vrijwilligers op de hoogte te houden, proberen wij hen elke drie maanden een nieuwsbrief te sturen.
Deze wordt digitaal verzonden. In deze nieuwsbrief is informatie over activiteiten binnen en buiten de
Voedselbank opgenomen. In 2021 is er geen wijziging geweest in de werkwijze met in achtneming van de
corona voorschriften, waardoor extra informatie niet noodzakelijk is geweest. Voor snel contact met de
vrijwilligers zijn er twee apps beschikbaar de bestuurs- & coördinatoren-app en de SUMA-app.
4.0
Klachtencommissie & vertrouwenspersoon
Sinds 2016 is er een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld. Op de website is aangeven hoe deze
klachtencommissie - zonder tussenkomst van het bestuur of medewerkers - bereikt kan worden en hoe
procedures opgestart kunnen worden.
Tevens is er een vertrouwenspersoon aangesteld om de belangen van cliënten en medewerkers op een
deskundige en onafhankelijk wijze te kunnen behartigen.
In 2021 heeft geen der cliënten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

3 Bron CBS en Voedselbanken Nederland
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5.0
-

-
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-

-

-

Activiteiten van de stichting
Het wekelijks verstrekken van voedselpakketten op beide uitgiftepunten in Nieuwegein en IJsselstein.
Het organiseren van activiteiten met als doel voedsel te verwerven; zie ook het hoofdstuk 6.
Bestendiging van de huidige en toekomstige financiële situatie. Continuering van onze ANBI-status; zie
ook hoofdstuk 10.0 Financiën.
Het behouden van ons certificaat Groen; zie ook hoofdstuk 7.0 Voedselveiligheid.
Er is intensief gezorgd voor een breder maatschappelijk draagvlak in Nieuwegein en IJsselstein en de
samenwerking met de kerken van Nieuwegein en IJsselstein. Door regelmatig in het nieuws te komen
(radio, kranten, twitter, LinkedIn en huis-aan-huisbladen) en de Voedselbank breed te
vertegenwoordigen (symposia, vergaderingen, lezingen, recepties, markten e.d.) is getracht het
draagvlak te vergroten. Deze laatste activiteit is door de coronacrisis in 2021 niet mogelijk geweest.
In 2021 zijn onze acties bij supermarkten (SUMA) aanzienlijk teruggebracht omdat het in een aantal
winkels niet mogelijk was om de gewenste afstand te houden en daardoor de veiligheid van de
vrijwilligers te waarborgen. Door de vele giften van bedrijven, kerken en particulieren was het
mogelijk om de noodzakelijke extra producten te kopen waardoor de inhoud van de pakketten
voldoende bleef.
Daar waar mogelijk worden acties gehouden bij derden, zoals scholen, voorafgegaan door educatie.
Er zijn nieuwe contacten gelegd met bedrijven en organisaties in ons gebied en contacten
onderhouden met de al bekende organisaties en bedrijven.
Met Vluchtelingenwerk Nieuwegein & IJsselstein, de diaconie Nieuwegein & IJsselstein en Boka
Tussenvoorziening IJsselstein zijn convenanten en protocollen opgesteld om te komen tot een
verkorte aanvraagprocedure voor vluchtelingen en cliënten met urgente nood (uitgifte noodpassen).
De activiteit “Voedselbank bij Kaarslicht” die gekoppeld wordt aan Vreeswijk bij Kaarslicht kon dit jaar
niet plaatsvinden door de coronavoorschriften. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet hebben
zij een kerstbrood ontvangen.
De Voedselbanken Nieuwegein en IJsselstein zijn lid van de vereniging Voedselbanken Nederland.
Deze vereniging behartigt de belangen van alle aangesloten verenigingen. Op de landelijke
ledenvergaderingen en in de regionale vergaderingen (ROP) zal het bestuur met inzet en
enthousiasme participeren. Deze vergaderingen zijn meestal online.
Levensmiddelen worden nooit verspild bij de Voedselbank. Indien producten niet meer geschikt zijn
voor uitgifte dan gaan zij naar de zorgboerderij de Achterhof in IJsselstein.
De Lions Nieuwegein hebben ook dit jaar de organisatie ter hand genomen voor het ophalen van DE
punten bij diverse supermarkten. Er zijn 1,1 miljoen punten geteld en dat betekent dat er ruim 2000
pakken koffie worden gedoneerd door Douwe Egberts.

6.0
Voedselverwerving
Op diverse wijzen verkrijgen wij voedsel, waarvoor wij niet betalen noch wederdiensten verlenen. Voor alle
“leveranciers” hebben wij een speciaal telefoonnummer: 06-52852815, dat op werkdagen bereikbaar is.
Bondig samengevat verzamelen wij voedsel door:
1. eigen acties: SUMA (bij de voordeur van de supermarkt vragen wij aan klanten van de supermarkt iets
extra’s te kopen voor de Voedselbank);
2. ophaalacties bij winkels, bedrijven, tuinders, volkstuinen en groothandels (bij de achterdeur halen we
overtollige voorraden op die de THT-datum nog niet hebben overschreden);
3. acties door derden: kerken, bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, enzovoort. Wij ondersteunen
deze acties desgewenst actief door voorlichting, folders, persberichten en logistiek;
4. veelvuldig te ruilen met andere Voedselbanken in de regio. Overschotten krijgen zo tijdig een goede
bestemming;
5. geldelijke giften van particulieren direct om te zetten in zuivel of andere niet-houdbare
levensmiddelen (de particulier koopt, wij halen donderdags gekoeld op en geven direct daarna uit op
vrijdag aan de cliënten).
6.1

Geautomatiseerde voedseladministratie

4

Sinds 2016 hanteren wij een computerprogramma om alle inkomende levensmiddelen digitaal op te slaan,
zodat bij de samenstelling van de verschillende voedselpakketten de vereiste informatie beschikbaar is:
wat ligt in het magazijn?
welke aantallen horen daarbij?
wat is de houdbaarheidsdatum (THT)?
Wij hanteren vier kleuren kratten om de verschillende pakketgroottes aan te geven:
blauw : eenpersoonshuishoudens
rood
: twee- en driepersoonshuishoudens
zwart : vierpersoonshuishoudens
geel
: een aanvullend pakket voor nog grotere gezinnen
Kinderen onder de dertien jaar oud worden geteld als een “halve volwassene”.
In december 2018 is daarom nieuwe computerapparatuur aangeschaft. Gekozen is voor een laptop, zodat ook
thuis aan zaken kan worden gewerkt. Software en updates dienen thuis te worden gedownload, omdat we op
de Montageweg niet beschikken over wifi (kostenbesparing). Daarnaast is de kans op diefstal thuis aanzienlijk
kleiner, omdat de loods slechts op een aantal dagdelen geopend is. De efficiëntie is door deze handelwijze fors
toegenomen.
6.2
Volume van het voedselpakket
Net als in het voorgaande jaar is het voedselpakket gevarieerd en kan met de inhoud een volwaardige maaltijd
voor 4 dagen worden gemaakt. Naast de houdbare voedingsmiddelen wordt het pakket aangevuld met verse
producten, zoals groenten, fruit, zuivel, brood en vlees/kip/vis.
Leidend criterium voor de voedseluitgifte aan onze cliënten zijn de richtlijnen van Voedselbanken Nederland en
de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).
Sinds 2019 staan er op de passen kleurstippen, opdat bij de uitgifte onmiddellijk duidelijk is welke voorwaarden
van belang zijn bij de uitgifte. De volgende kleurstippen worden gebruikt:
bruin : geen varkensvlees
paars : geen rundvlees
groen : alleen vis
beige : geen vlees, geen vis
7.0
Certificaat voedselveiligheid
De Voedselbank verschaft “veilig” voedsel aan onze cliënten. In 2021 heeft een inspectie plaatsgevonden op de
Montageweg 1A in Nieuwegein en op ons uitgiftepunt in IJsselstein. Onze auditscore in 2021 was een 9
waarmee wij voldoen aan de eisen van voedselveiligheid en wij ons landelijke gewaarborgde certificaat GROEN
van Voedselbanken Nederland behouden. Naar aanleiding van deze inspectie is gezamenlijk gekeken naar de
onderbouwing en zijn in de procedure op werkvloer enige zaken aangepast.
De Voedselbank verwacht een nieuwe externe audit in 2022.

8.0

Aantallen voedselpakketten uitgegeven in 2021
Aantal weken

Nieuwegein

IJsselstein

Totaal

1E KWARTAAL

12

333

155

488

2E KWARTAAL

13

311

167

478

3E KWARTAAL

13

316

139

455

4e KWARTAAL

14

456

191

647
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Totaal 2020

52

1.416

652

2.068

Ter vergelijking:
• 2016: 3.966 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten)
• 2017: 3547 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten)
• 2018: 4120 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten)
• 2019: 3428 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten)
• 2020: 2699 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten)
Het aantal uitgegeven voedselpakketten in 2021 is aanmerkelijk lager dan in voorgaande jaren.
Op grond van de op dit moment bekend zijnde aanvragen, beschikbare uitgiftecijfers, landelijke kengetallen en
de stijging van de “norm van Voedselbanken Nederland” per 1 januari 2022 concludeert het bestuur dat een
kleine groei van het aantal pakketten hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden in 2022.
Logistiek, qua verwerving en uitgifte van voedingsmiddelen, zal dit naar verwachting geen onoverkomelijke
problemen geven.

9.0
Intake, screening en uitstroom cliënten
Sinds 2016 bestaat er een grotere rol voor de eigen organisatie bij de intake & screening, zodat de
aanmeldingsprocedure en eventuele toekenning sneller in tijd 4 kan verlopen.
Maatgevend bij de beoordeling van het dossier bij screening en herscreening zijn de landelijke normen
en uitgangspunten van Voedselbanken Nederland.
Bij urgente nood kunnen noodpassen voor vier weken worden verstrekt. Hiertoe zijn separate
convenanten en protocollen vastgesteld.
In 2021 werden geen noodpassen verstrekt. Ter vergelijking in 2020: 0; 2019: 0; in 2018: 2; in 2017: 8
en in 2016: 12. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat dit soort noodsituaties minder
voorkomen door een betere en snellere procedure.
In 2021 zijn 12 aanvragen in Nieuwegein en 9 in IJsselstein niet gehonoreerd, omdat men niet
voldeed aan de landelijke normen van Voedselbanken Nederland.
Hiertegenover stonden 59 nieuwe cliënten: 48 in Nieuwegein en 11 in IJsselstein.
9.1
Uitstroom cliënten
Door registratie beschikt de Voedselbank over uitstroomgegevens.

4 Bij inlevering van een compleet dossier is de doorlooptijd korter dan vier werkdagen geworden.
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Aantal
2019

%

Aantal
2020

%

Aantal
2021

%

1

1,64

3

4,11

2

4,08

17

27,87

6

8,22

22,45

5

8,2

10

13,70

9
2
0

27

44,26

37

50,68

11
7

36,73

0

0

3

4,11

6

12,24

11

18,03

14

19,18

11

22,45

0
61

0

0
73

1
49

0,49

0

0

Reden
Uitgeschreven vanwege verhuizing naar
andere gemeenten
Zelf gestopt en uitgeschreven
Na toelating nooit verschenen
Gegevens na het starten van de
aanmeldprocedure niet ingeleverd of bij de
her screening geen gegevens verstrekt
Boven de financiële norm van Voedselbanken
Nederland; bij 7 cliënten omdat toeslagen
werden toegekend
Termijn van 3 jaar en 12 maanden (maximale
steuntijd)
Uitgifte beëindigd na “niet afmelden” en
“herhaaldelijk niet verschijnen”
Ziekte/ opgenomen in ziekenhuis

Deze gegevens zijn vanaf 2017 geregisterd en beschikbaar.
De uitstroom in 2021 bedroeg 49 cliënten, waarvan 42 in Nieuwegein en 7 in IJsselstein
De verwachting, dat alle cliënten na 3 jaar (met een uitloop van maximaal 12 maanden) zelfstandig
kunnen voorzien in hun levensonderhoud c.q. boven de norm van Voedselbanken Nederland uitkomen,
is onjuist gebleken.

10.0
Financiën
Het Jaarverslag 2021, de Verlies- en Winstrekening over 2021, de Balans ultimo 31-12-2021, de Begroting 2022,
en de verklaring van de kascontrolecommissie worden integraal gepubliceerd op onze website. In het
Financieel Protocol is een en ander beschreven. Dit document wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en
regelt alle financiële handelingen.
10.1
Korte toelichting op het resultaat van 2021
Het boekjaar 2021 is met een positief resultaat van € 11.929,70 afgesloten. Dit ondanks extra uitgiften door
voedselaankopen. Maar daarover later meer bij “bijzondere lasten”.
De inkomsten waren groter dan begroot door vele (extra) giften en donaties.
In de coronatijd was er veel aandacht voor de armoede, die ontstaat en hoogstwaarschijnlijk zal
ontstaan op allerlei plaatsen in onze samenleving.
De geldelijke bijdragen van kerken, bedrijven en particulieren waren aanzienlijk meer dan begroot.
Daarentegen waren de inkomsten uit eigen acties geringer, omdat de acties vervielen (Koningsdag,
Braderieën, Suma’s) of deels niet door konden gaan.
Kortom de verhouding tussen de diverse inkomsten verandert, maar de totaalsom is boven verwachting.
Alle uitgaven waren nagenoeg binnen de begrote bedragen.
Wel waren er extra kosten zijn er bij energie en afval.
In dit boekjaar zijn er geen grote investeringen gepleegd (groter dan € 500).
Onder de “bijzondere lasten” is in 2021 een bedrag van € 6639,59 opgenomen voor voedselaankopen. Begroot
was € 8000. Belangrijk is te vermelden dat onze inkopen vaak voor inkoopsprijs en met grote kortingen waren.
Ook sponsoren verdubbelden regelmatig het aantallen levensmiddelen.
Daar waar normaliter een Voedselbank niet zelf voedsel aankoopt, is in dit coronajaar opnieuw van dit
beleidsuitgangspunt afgeweken. Overigens deze beleidslijn gaan wij ook hanteren in 2022!
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De magazijnen van de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein liggen anno januari 2022 vol, zodat alle huidige
cliënten voorzien kunnen worden van een kwalitatief goed voedselpakket. Daarnaast zijn wij door deze
handelswijze - tijdelijk toch zelf aankopen - voorbereid op een eventuele (snelle) stijging van het aantal
cliënten. Mocht onverhoopt het aantal cliënten in 2022 verdubbelen dan kunnen wij dat opvangen. Zie
hiervoor ook de extra voorziening op de balans “voedselaankopen 2022” in coronatijd.
Het resultaat 2021 wordt krachtens bestuursbesluit van januari 2022 toegevoegd aan het Koelingsfonds, groot
€ 14.829,70. Dit vanwege de leeftijd van onze huidige koelingen en vriezers.
Vanuit de Staat van Baten en Lasten mag helder zijn, dat het bestuur breed inzet op diverse geldbronnen:
donaties van diaconieën, bedrijven en particulieren. Om ons “verdienmodel” zo min mogelijk kwetsbaar te
laten zijn. Ook in 2022 zal deze diversiteit aan inkomsten opnieuw nagestreefd worden in het belang van de
continuïteit.
10.2
Investeringen in 2021
In 2021 zijn er geen grote investeringen gedaan.
10.3
Balans ultimo 31-12-2021
De balans geeft een evenwichtig beeld. Sinds 2014 is er echter veel veranderd. Anno 2021 is er voldoende geld
om aan de financiële verplichtingen nu en in de toekomst te voldoen en daarnaast zijn er voldoende reserves in
het calamiteiten-, koelings- en autofonds.
Punt van aandacht is het calamiteitenfonds. Wij willen voldoende eigen reserves hebben wanneer er
onverwacht grote problemen ontstaan. Te denken valt aan coronatijd, maar ook aan de post-coronaperiode.
Ongetwijfeld zal er na corona sprake zijn van een na-ijleffect, vergelijkbaar met de bankencrisis enige jaren
terug. Daarnaast zouden er perikelen rond de eigen huisvesting in Nieuwegein en/of Ijsselstein kunnen
ontstaan.
Een derde punt van aandacht is het autofonds. Het bouwjaar van onze huidige koelauto is 2015. Met aanschaf
van een nieuwe koelauto op termijn is ruim € 45.000 (marktwaarde 2021) gemoeid. Dit is nagenoeg bereikt
met € 42.390,62.
Op de balans is een nieuwe voorziening opgenomen, groot € 8000. Deze is volledig bestemd voor het aankopen
van voedsel, omdat we verwachten met een toenemend aantal cliënten te maken te krijgen.
10.4
Toelichting begroting 2022
In december 2021 is aan de bestuurstafel de begroting voor 2022 vastgesteld.
De opbrengsten voor 2022 zijn geraamd op € 32.600.
Dit is minder dan het resultaat in 2021. Door coronacrisis zal het nog enige tijd duren voordat wij terug
kunnen naar ons “oude” verdienmodel.
Het bestuur voorziet dat de inkomsten uit de eigen acties geringer zullen zijn; te denken valt aan
braderieën en koningsdag. Veel zal nog niet mogelijk zijn in 2022.
Te verwachten is dat de giften in aantal groot zal blijven.
Daarnaast kan er bij Voedselbanken Nederland vanuit het daar aanwezige reservefonds extra subsidie worden
aangevraagd indien onze kosten onverwacht te hard stijgen, kortom een gedegen situatie. Dit dus naast onze
eigen reserves.
De operationele kosten, minus de afschrijvingen, worden begroot op € 23.525,00.
Voorts is rekening gehouden met lastenverzwaringen (OZB) en prijsstijgingen ( energie, bank en afval).
De afdracht richting het DC Rotterdam zal geringer worden.
De begroting sluit negatief € 5000,00
Een bewuste keuze van het bestuur gezien onze reserves en verwachtingen. Wij zijn solvabel en onze
liquiditeit is op orde.
In 2022 zal er een nieuwe koelbus aangeschaft worden. Onze gelden in het autofonds zijn hoogstwaarschijnlijk
toereikend.
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10.5
Kascontrole commissie
Het bestuur hecht aan een zorgvuldige en juiste weergave van de financiële situatie van de Voedselbank en
heeft, om de kosten van een accountant te besparen, een kascontrolecommissie ingesteld. De leden van de
kascontrolecommissie zijn uitgenodigd om de boeken en financiële bescheiden te controleren.
Onze kascommissie, bestaande uit de heren J.G.J. Goes en J. Sterk, controleert jaarlijks onze financiën. Voor het
laatst in 2021 over de boeken van 2020. De decharge-verklaring staat op onze website onder “bestuur en
financiën.
10.6
ANBI
De Stichting Voedselbanken Nieuwegein bezit een ANBI-status sinds 1 januari 2014. Er wordt jaarlijks voor
gezorgd dat deze status blijft behouden door te blijven voldoen aan de voorwaarden.
10.7
Beloningsbeleid
Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van de stichting Voedselbanken Nieuwegein en de stichting
Voedselbank IJsselstein ontvangen op generlei wijze vergoedingen voor hun activiteiten. Slechts declaratie van
werkelijk gemaakte kosten kan plaatsvinden.
10.8 Summiere risicoanalyse
Inkomsten
Mochten de inkomsten komend jaar of in de jaren daarna erg tegenvallen dan hebben we voldoende
eigen reserves en daardoor voldoende tijd voor bijstelling in het beleid. Daarenboven zijn er fondsen
bij Voedselbank Nederland.
Uitgaven:
Onze uitgaven zijn prima te beheersen mede door de geringe huisvestigingskosten. Nu huren wij in
Nieuwegein en IJsselstein om niet. Belangrijk is om deze huisvestingssituatie jaarlijks te analyseren.
Arbeid
Ten aanzien van de te leveren arbeid zijn er geen zorgen, Steeds weer weten we nieuwe vrijwilligers te
vinden die kosteloos willen assisteren. Het blijkt in de praktijk wel lastig om voldoende coördinatoren
en bestuursleden te vinden.
Voedselverwerving en voorraden
Veel voedsel verkrijgen wij gratis doordat er voldoende overschotten zijn. Dat supermarkten hier
nieuw beleid voeren met kleiner overschotten kunnen wij moeiteloos compenseren met eigen
aankopen en SUMA-acties.
Huisvesting
In Nieuwegein hebben wij een huurovereenkomst tot 2025 om niet. De loods aan de Montageweg 1A
te Nieuwegein is een prima accommodatie. In IJsselstein hebben we vrijdags een uitgifteruimte die
eveneens om niet is. Passend voor datgene dat wij wensen in IJsselstein. Zie ook 12.0 Huisvesting.
Echter dit is wel een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Kunnen wij “om niet” passend
blijven huren?
Transport en logistiek
Het bestuur was voornemens om onze koelauto te vervangen in 2021. Dit gaat in goed overleg met de
garage 2022 worden. Op deze wijze blijft gekoeld transport mogelijk voor ons.

11.0
Communicatie naar (toekomstige) cliënten
Het bestuur vindt het belangrijk dat cliënten de Voedselbank weten te vinden. Daartoe hebben wij een
toegankelijke website opgezet. Deze website is permanent in ontwikkeling. Onze (toekomstige) cliënten vinden
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hier naast allerlei informatie rond de aanvraag van een voedselpakket algemene informatie en links naar
andere organisaties.
Wanneer er zaken spelen van meer individuele aard ontvangen cliënten brieven van ons, die bij de uitgifte op
vrijdag persoonlijk worden toegelicht.
Mocht het wenselijk zijn om met derden te spreken over onze cliënten en hun situatie, dan dient de cliënt hier
vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor de geven (AVG; zie protocol op onze website).

12.0
Huisvesting
De loods aan de Montageweg in Nieuwegein is in gebruik voor het verzamelen en opslaan van voedsel voor alle
cliënten In Nieuwegein en IJsselstein. Door slechts op één plaats te verzamelen is dit financieel haalbaar voor
de Voedselbank. Op één plaats opslaan heeft een tweede voordeel. Immers kwaliteitsvol bewaren in vriezers
en koelingen vraagt de nodige inspanning. Op de Montageweg zijn wij goed geoutilleerd.
12.1
Huisvesting Nieuwegein (loods voor opslag en uitgifte)
Met Jutphaas Wonen, de eigenaar van het pand aan de Montageweg, is een gebruikersovereenkomst gesloten
met als expiratiedatum 31-12-2025. De Voedselbank is uitermate content met de zeer geringe kosten die wij
voor onze locatie aan de Montageweg moeten betalen aan Jutphaas Wonen. Wij betalen slechts de
energiekosten. Een huurprijs is niet verschuldigd.
12.2
Huisvesting IJsselstein (uitgifte)
Onze nieuwe locatie op het Kameraplein is eigendom van Pulse. Kwalitatief heeft deze locatie vele voordelen
t.o.v. onze eerdere locatie in Ewoud. Het bestuur van de Voedselbank is zeer gelukkig met de
huurovereenkomst, die is gesloten. Wij zijn daarbij geen kosten verschuldigd aan Pulse.

13.0
Andere stichtingen & verenigingen waarmee intensief wordt samengewerkt
In de loop van 2021 waren er wederom diverse mogelijkheden tot samenwerking. Hoewel de doelen altijd fraai
zijn, gaat de Voedselbank niet in op alle verzoeken. Nadat de ideële doelstelling is gewogen, wordt ook
nadrukkelijk gekeken of we voldoende mogelijkheden, lees menskracht, hebben tot samenwerking.
Primair blijft dat er iedere vrijdag, 52 weken per jaar, een voedselpakket klaar moet liggen voor onze cliënten.
13.1
HIP (Hulp in Praktijk)
Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen worden door vrijwilligers van de HIP wekelijks
geholpen. Deze vrijwilligers, allen kerkleden, helpen de cliënten van de Voedselbank bij het transport van hun
voedselpakket.
13.2
Stichting Jarige Job
Dankzij de samenwerking met de Stichting Jarige Job hebben de kinderen van onze cliënten in 2021 een
verjaardag box (cadeau, traktatie en slingers) ontvangen, zodat zij hun verjaardag thuis en op school gepast
kunnen vieren. Onze loods in Nieuwegein functioneert tevens als distributiepunt voor diverse Voedselbanken
in omliggende gemeenten.
13.3
Stichting De Nieuwe Vorm van Hoop
Elke maand ontvangt de Voedselbank tegoedbonnen voor haar cliënten, die beschikbaar worden gesteld door
de Stichting De Nieuwe Hoop. Deze kringloopwinkel is gevestigd op de Drentehaven nr. 2 te Nieuwegein.
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13.4
Stichting Dag Zonder Zorgen
In 2015 is de stichting Dag Zonder Zorgen opgericht. Deze stichting organiseert voor de cliënten van de
Voedselbank een dagje uit. De stichting neemt alle kosten voor haar rekening: busreis, entree (pret)park, lunch
enzovoort. Cliënten van de Voedselbank kunnen op vrijwillige basis intekenen voor een activiteit die deze
stichting organiseert. Door de coronacrisis zijn er in 2021 geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
13.5
Speelgoedbank
Onze primaire taak ligt bij voedsel. Toch krijgt de Voedselbank regelmatig speelgoed aangeboden. Vaak kunnen
wij dat in samenwerking met de Speelgoedbank een prima bestemming geven. Onze cliënten kunnen terecht
bij de Speelgoedbank.
13.6
Kledingbank
Het bestuur is gelukkig met de samenwerkingspartner kledingbank Nieuwegein. Onze cliënten kunnen slechts
op vertoon van hun voedselbankpas een aantal malen per jaar een kledingpakket ophalen.
13.7
Vrijwilligershuis Nieuwegein
Het vrijwilligershuis heeft als doel om organisaties en mensen te verbinden en het complete veld aan vrijwillige
inzet helder en transparant te maken, zowel het vraag- als aanbod kant. Dit gebeurt aan de hand van een
digitaal platform maar ook door interviews en het plaatsen van vacatures in de Molenkruier.
-----Dank is het bestuur van de Voedselbank verschuldigd aan de Diaconieën, de beide gemeenten, organisaties,
bedrijven en particulieren die ons ondersteunen met levensmiddelen en geld.
Daarnaast eveneens dankbaarheid jegens onze vele vrijwilligers die wekelijks onbezoldigd hun niet aflatende
inzet leveren voor de Voedselbank.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook 2022 een jaar wordt waarin de Voedselbank Nieuwegein en
IJsselstein aan de gestelde doelstellingen kan voldoen en eveneens een jaar zal zijn waarin alle vrijwilligers
betrokken en enthousiast meewerken aan deze doelstellingen.

Nieuwegein, 20 januari 2022
Bestuur Stichting Voedselbanken Nieuwegein-IJsselstein
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