
1 

 

Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein  

 2014 

 

Algemene gegevens 

De Stichting Voedselbanken Nieuwegein is statutair gevestigd in Nieuwegein 

Postadres: Montageweg 1A, 343 NT Nieuwegein 

Website: www.voedselbanknieuwegein.nl 

Nummer Kamer van Koophandel: 85214938; RSIN: 852148938 

Bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90 

 

Bestuur en bestuurssamenstelling Stichting Voedselbanken Nieuwegein 

Op 25 februari 2014 zijn drie nieuwe bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en 

heeft de Stichting Voedselbank Nieuwegein een bestuurlijke doorstart gemaakt. Om de operationele 

samenwerking met de Stichting Voedselbank IJsselstein een bestuurlijke basis te geven is in juni 2014 het 

bestuur van Nieuwegein uitgebreid met één lid van het bestuur van de Stichting uit IJsselstein. Tegelijkertijd 

werden twee bestuursleden van Nieuwegein lid van het bestuur van IJsselstein. Op de bestuursvergadering van 

28 oktober 2014 hebben de besturen van de stichting voedselbanken Nieuwegein en de stichting voedselbank 

IJsselstein besloten tot een samenwerking op bestuurlijk niveau. Vanaf deze datum is sprake van een personele 

unie en geeft deze bestuursvorm de mogelijkheid om snel en adequaat te besturen. Dit houdt in dat de 

bestuursleden C.T. van Dalen, H.F.O. Staal en mw D. Scholt-Hylkema het bestuur vormen van de personele unie 

en zitting hebben in de besturen van de beide voedselbanken. 

 

 Functie Ingeschreven 

bij de KvK
1
 

Opmerkingen 

C.T. van Dalen (Cor) Voorzitter, 

secretaris 

25-02-2014 Vanaf 29-10-2014 tevens bestuurslid van de stichting 

voedselbank IJsselstein. 

Voorzitter van de personele unie per 29-10-2014  

H.F.O. Staal (Otto) Penningmeester 25-02-2014 Vanaf 29-10-2014 tevens bestuurslid van de stichting 

voedselbank IJsselstein. 

Per 29-10-2014 penningmeester van de personele 

unie. 

G. Schut (Gert) Lid 25-02-2014 Hij heeft nauwe banden met Voedselbank Leerdam, 

Voedselbanken Nederland en met het regionale depot 

in Rotterdam, dat ook aan de Voedselbank 

Nieuwegein levert. 

A.S. van der Werf 

(Adriaan) 

Lid 25-06-2014 Tevens penningmeester van de Stichting Voedselbank 

IJsselstein              

Mw. D. Scholt – Hylkema 

(Dixie) 

Lid 29-10-2014 Lid met als beleidsterrein voedsel- en fondswerving. 

Per 29-10-2014 bestuurslid van de personele unie. 

 

Per 29-12-2014 is de volgende verandering gekomen in de bestuurssamenstelling: 

 Functie Ingeschreven 

bij de KvK 

Opmerkingen 

A.S. van der Werf 

(Adriaan) 

Lid 29-12-2014 Per 29-12-2014 ook uitgeschreven als bestuurslid van 

de Stichting Voedselbank IJsselstein.  

De hr. A.S. van der Werf treedt vrijwillig terug uit 
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 Bestuursleden worden voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd.  
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beide besturen.  

G. Schut (Gert) Lid 29-12-2014 De hr. G Schut treedt vrijwillig terug. 

 

Doelstellingen
2
 

De doelstellingen van de stichting zijn in de 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”. 

 

Activiteiten van de Stichting 

- Het organiseren van activiteiten met als doel goederen (voedsel) en geld te verwerven om deze in te 

zetten voor de cliënten van de Voedselbank. 

- Bestendiging van de huidige en toekomstige financiële situatie. 

- Het verkrijgen van onze ANBI status. Dit is met terugwerkende kracht per 01-01-2014 verwezenlijkt. 

- Het lidmaatschap van voedselbank Nederland is ons verleend. 

- Er is 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 en bladen) en de Voedselbank breed te vertegenwoordigen (symposia, vergaderingen, 

recepties e.d.) is getracht het draagvlak te vergroten. 

- Er is contact gelegd met WIL (Werk En Inkomen Lekstroom) en dit heeft geleid tot het aanwezig zijn 

van medewerkers van deze dienst op de 1
e
 vrijdag van de maand op de locatie Montageweg 1a. 

- Het contact met de welzijnsorganisatie Movactor heeft geleid tot een breder maatschappelijk 

draagvlak in Nieuwegein. 

- Het contact met de vrijwilligersorganisaties in IJsselstein heeft geleid tot een intensievere 

samenwerking op het gebied van werven van vrijwilligers. 

- In 2014 hebben we onze acties bij supermarkten kunnen uitbreiden van 2 naar 4 supermarkten. Dit 

betekent dat we elke vrijdag een supermarktactie in Nieuwegein hebben. 

- In IJsselstein zijn er in november en december ook bij 2 supermarkten acties georganiseerd voor de 

voedselbank in samenwerking met een politieke partij. 

- Er zijn contacten gelegd, via het nieuwe bestuurslid, met bedrijven en organisaties in ons gebied. 

- Door steun van organisaties en diaconie en de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein zullen wij ook op 

korte termijn kunnen overgaan tot de aanschaf van een bestelauto met koeling. Dit om de 

voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen. 

- Met Vluchtelingenwerk Nieuwegein werd een protocol opgesteld om te komen tot een verkorte 

aanvraagprocedure  voor vluchtelingen. 

- Om de band tussen het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers te bevorderen werd er op 20 

november een vrijwilligersavond georganiseerd. 

- In december van dit jaar is er een week van de voedselbank  geweest en daar is door radio, pers en tv 

veel aandacht aan geschonken, ook op onze locatie.  

- Het wekelijks verstrekken van voedselpakketten.  

 

Aantallen voedselpakketten uitgegeven in 2014 

 

 AANTAL WEKEN NIEUWEGEIN IJSSELSTEIN TOTAAL 

JANUARI   5 301 81 382 

FEBRUARI 4 231 63 294 

MAART 4 241 70 311 

1E KWARTAAL 13 773 214 987 

APRIL 4 234 80 314 

MEI 5 292 88 380 
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 De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en heeft geen winstoogmerk. 
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JUNI 4 222 71 293 

2E KWARTAAL 13 748 239 987 

JULI 4 214 68 282 

AUG 5 253 55 308 

SEPT 4 198 50 248 

3E KWARTAAL 13 665 173 838 

OKTOBER 5 248 58 306 

NOVEMBER 4 208 77 285 

DECEMBER 4 224 69 293 

4e KWARTAAL 13 680 204 884 

     

1E + 2E + 3E + 4E KWARTAAL 52 2866 830 3696 

 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van de Stichting Voedselbanken Nieuwegein ontvangen op 

generlei wijze vergoedingen voor hun activiteiten. Slechts declaratie van werkelijk gemaakte kosten kan 

plaatsvinden. 

 

Organisatie van de vele activiteiten 

Onder het bestuur ressorteren in 2014 vier zeer betrokken coördinatoren. Het bestuur heeft maandelijks 

contact met deze vier coördinatoren, die de circa vijftig enthousiaste vrijwilligers aansturen.  

Meer en meer wordt er met functieomschrijvingen gewerkt alvorens vrijwilligers aan de slag gaan in onze 

Stichting. Het streven om te komen tot een verder professionalisering ligt hieraan ten grondslag. 

Dit krijgt duidelijk vorm qua voedselveiligheid, vervoer en huisvesting. 

Ook de taakomschrijvingen van de coördinatoren hebben in de tweede helft van 2014 een duidelijk kader 

gekregen. 

 

Financiën  

Begin 2015 zijn gereed:het Jaarverslag 2014, de Verlies- en Winstrekening over 2014 en balans ultimo 31-12-

2014 en  de door het bestuur goedgekeurde begroting voor 2015 

Bovenstaande stukken, alsmede de verklaring van de kascontrolecommissie, zullen integraal gepubliceerd 

worden op onze website. 

- Korte toelichting op het resultaat 2014. 

Het boekjaar 2014 wordt met een positief resultaat € 15.470  afgesloten. Een resultaat dat ons prima in 

staat stelt nieuw beleid verder uit te voeren en een passende reserve aan te houden. Alle schulden uit 

2013 groot € 2.477 zijn in 2014 voldaan. 

 

- Korte toelichting op begroting 2015 

In december 2014 is aan de bestuurstafel de begroting voor 2015 vastgesteld. De verwachte opbrengsten 

zijn € 25.600 en de operationele kosten € 20.235. Financiële ruimte is gemaakt voor investeringen rond 

voedselveiligheid en -transport. 

 

- Autofonds 

In het eerste kwartaal van 2015 zal een bestelauto met koeling worden gekocht, De aan te schaffen 

bestelauto wordt grotendeels extern gefinancierd met giften: het RABO-investeringsfonds, de gemeente 

Nieuwegein en IJsselstein en de Caritas Nieuwegein en IJsselstein.  

 

- Koelingfonds 
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Het bestuur is voornemens om 2015 een Koelingsfonds op te zetten. Het doel is gelden te verwerven om 

de koelinginstallaties aan de Montageweg te verbeteren en deels te vervangen. Streefbedrag is € 10.000.  

 

Kascontrolecommissie 

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 samengesteld. 

Krachtens onze bestuursvergadering in april 2014 is nu in ons Huishoudelijk Reglement opgenomen dat er 

een kascontrole commissie bestaande uit tenminste twee personen komt bij een exploitatie kleiner dan € 

50.000 . 

De leden van de kascontrolecommissie zijn in januari 2015 uitgenodigd om de boeken en financiële 

bescheiden te controleren. Op 4 februari 2015 heeft  de kascommissie, bestaande uit de heren Mr. 

J.H.S.G.K. Timmermans en Drs A.F.M. de Jong een verslag inzake de jaarcijfers 2014 opgesteld. 

 

ANBI 

De Stichting Voedselbanken Nieuwegein heeft in juli 2014 een aanvraag gedaan om een ANBI-status te 

verkrijgen. Deze is verleend met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014.  

 

Huisvesting 

De eigenaar van het pand aan de Montageweg is Jutphaas Wonen. In alle opzichten een prima pand voor de 

Voedselbank. Met Jutphaas Wonen is een gebruikersovereenkomst gesloten. In december 2014 is er 

voorafgaand aan de verbouwing de overeenkomst verlengd met de eigenaar om te komen tot een 

gebruikersovereenkomst met als expiratiedatum 01-01-2020. 

 

- Uitgiftepunt IJSSELSTEIN 

Het bestuur is voornemens om in het eerste kwartaal van 2015 een uitgiftepunt in IJsselstein te realiseren, 

opdat de IJsselsteinse cliënten in IJsselstein hun voedselpakketten kunnen betrekken. De voorbereidingen 

zijn in volle gang. Het contact met de directrice van Pulse in IJsselstein heeft ook een snellere impuls 

gegeven om dit actiepunt te realiseren. 

 

- Verbouwing keuken aan de Montageweg 1A tot ompakruimte 

In najaar 2014 heeft er een kleine interne verbouwing plaatsgevonden, noodzakelijk door de nieuwe eisen 

voortkomend uit de Voedsel- en Warenwet 2015. Het deel van de kosten, dat voor rekening kwam van de 

Voedselbank komt, is verdisconteerd in de maandelijkse termijnen. Dank aan Juthaas Wonen en de 

aannemer waardoor de kosten uitzonderlijk laag konden blijven. 

 

Voedselveiligheid 

In 2014 is gestart met een project rond voedselveiligheid. Dit project krijgt directe ondersteuning vanuit 

Voedselbanken Nederland. Uiteraard willen wij veilig voedsel aan onze cliënten verstrekken. Dit betekent 

vooral dat er in de totale logistiek een aantal aanpassingen zijn gemaakt of worden voorbereid. 

 Te denken valt aan: bestelbus met koeling (aanvoer), verwerking op de Voedselbank (verbouwing 

ompakruimte) en de opslag op de Voedselbank (uitbreiding en verbetering van de koeling). 

In 2015 zal door een extern en deskundig bureau “een nulmeting” plaatsvinden. Aansluitend zal op grond van 

de bevindingen een actieplan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Belangrijk onderdeel is (extra) instructie aan 

de coördinatoren en medewerkers. 
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Dank is het bestuur van de Voedselbank verschuldigd aan de Diaconieën, die niet alleen aan de basis hebben 

gestaan van de oprichting, maar een substantieel deel van inkomsten voor hun rekening nemen.  

 

Daarnaast eveneens dankbaarheid jegens de vier coördinatoren en de vele vrijwilligers die wekelijks 

onbezoldigd hun niet aflatende inzet leveren voor de Voedselbank. 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook in 2015 een jaar wordt waarin de Voedselbank Nieuwegein aan 

de gestelde doelstellingen kan voldoen en eveneens een jaar zal zijn waarin alle vrijwilligers betrokken en 

enthousiast meewerken aan deze doelstellingen. 

 

Nieuwegein, 26-01- 2015  

Bestuur Stichting Voedselbanken Nieuwegein. 

 

 


