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Jaarverslag 2015 
 

 

 

Algemene gegevens 

1. 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 

 

2. De stichting Voedselbank IJsselstein is statutairgevestigd in IJsselstein 

Postadres: zie hierboven 

Website: zie hierboven 

Nummer Kamer van Koophandel:57053865; RSIN: 852419636 

Gemeenschappelijke bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90 

- Bankrekening RABO opgeheven 30-06-2015 (zie financiële stukken 2015) 

Lid (slapend vanwege de personele unie) van Voedselbanken Nederland 

 Uitgiftepunt: Jan van de Heijdenweg 2D, 3401 RH IJsselstein (bij Zorgcentrum Ewoud) 

 Uitgifte: wekelijks op vrijdag van 10.45 – 11.45 uur 

 

 

Bestuur en bestuurssamenstelling 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. Dit houdt in dat de bestuursleden C.T. van Dalen, H.F.O. 

Staal en D.H. Scholt-Hylkema het bestuur vormen van de personele unie en zitting hebben in de besturen van 

de beide Voedselbanken.  

Vanaf oktober 2015 is E Schuijl waarnemend secretaris in het bestuur. Daarvoor was zij jarenlang screener bij 

de Voedselbank. 
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Vanaf 1 januari 2015 bestaat het bestuur uit de volgende personen
1
: 

 

 Functie Ingeschreven bij de KvK 

C.T. van Dalen (Cor) Voorzitter  25-02-2014 

E. Schuijl (Else) Waarnemend  secretaris - 

H.F.O. Staal (Otto) Penningmeester 25-02-2014 

D.H. Scholt-Hylkema (Dixie) PR, Voedsel- en fondswerving 29-10-2014 

 

 

Doelstellingen 

De doelstellingen van de stichtingen 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”. 

 

 

Interne organisatie 

Onder het bestuur ressorteren in 2015 drie coördinatoren.  

 

 Functie 

J.G.S. van Adrichem (John) Coördinator Producten, Magazijnbeheer, Logistiek en 
Huisvesting 

J.C. Béquin (Jeane) Coördinator Voorraad voedsel, Samenstellen voedselpakketten 
en Voedselveiligheid 

A.J. van Dalen-Meuleman (Jeanine) Coördinator Screening Cliënten 

A.J. van Dalen-Meuleman (Jeanine) Coördinator Roosters 

 

Het bestuur vergadert zeswekelijks met de coördinatoren, die de circa vijftig vrijwilligers aansturen. Meer en 

meer wordt er met functieomschrijvingen bij de werving gewerkt alvorens vrijwilligers aan de slag gaan in onze 

Stichting. Met de medewerkers houden wij koffieochtenden ter afstemming van het handelen. Het streven om 

te komen tot een verder professionalisering ligt hieraan ten grondslag. 

Ook de taakomschrijvingen van de coördinatoren hebben in de tweede helft van 2015 een duidelijk kader 

gekregen. Dit vindt weerslag in het Huishoudelijk Reglement.  

 

Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks bezien door het bestuur en na eventuele aanpassingen 

vastgesteld. 

 

 

Klachtencommissie 

In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor een onafhankelijke klachtencommissie en een 

vertrouwenspersoon voor cliënten en medewerkers. Een en ander zal zijn beslag krijgen in 2016. 

 

Activiteiten van de Stichting 

- Het organiseren van activiteiten met als doel voedsel en geld te verwerven. 
- Het wekelijks verstrekken van voedselpakketten op beide uitgeefpunten.  
- Bestendiging van de huidige en toekomstige financiële situatie, opdat uitgifte van voedselpakketten 

gecontinueerd kan worden. 
- Het behouden van onze ANBI status.  

                                                           
1
 Bestuursleden worden voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd. 
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- In november 2015 zijn we door Voedselbanken Nederland gecertificeerd als Voedselbank Groen. Het 
certificaat zal ieder jaar moeten worden gecontinueerd door te (blijven) voldoen aan de eisen van 
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 en bladen) en de Voedselbank breed te vertegenwoordigen (symposia, vergaderingen, 
lezingen, recepties, markten e.d.) is getracht het draagvlak te vergroten. 

- De WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is met medewerkers aanwezig op de eerste vrijdag van de 
maand op de locatie in Nieuwegein en na afspraak in IJsselstein om adviezen te geven aan en vragen 
te beantwoorden van cliënten. 

- 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 2015 hebben we onze acties bij supermarkten (SUMA’s) kunnen uitbreiden naar vier supermarkten 
in Nieuwegein en één in IJsselstein. Dit betekent dat we vrijwel elke vrijdag een supermarktactie in 
Nieuwegein of IJsselstein hebben. Dit is belangrijk om in de groeiende vraag naar meer 
levensmiddelen te kunnen voorzien. 

- Daar waar mogelijk worden acties bij derden, zoals scholen, voorafgegaan door educatie. 
- De Voedselbank spant zich in om stageplaatsen te bieden aan middelbare scholieren (Maatschappelijk 

stage) en studenten van de Hoge School Utrecht. 
- 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 en IJsselstein en de diaconie Nieuwegein is een protocol 

opgesteld om te komen tot een verkorte aanvraagprocedure voor vluchtelingen en cliënten met 
urgente nood. 

- In december van dit jaar zijn er heel veel activiteiten georganiseerd voor de Voedselbank door 
particulieren, bedrijven, scholen en een politieke partij. Ook werd wederom deelgenomen aan 
Vreeswijk bij Kaarslicht. De Voedselbank zette op deze avond haar deuren open voor cliënten, 
genodigden en passanten. 

- Om de band tussen het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers te bevorderen en een ieder te 
bedanken werden in juni en december 2015 vrijwilligersactiviteiten georganiseerd. De lunch in juni en 
het diner tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht werden verzorgd door het Horeca, Travel & Facility College uit 
Nieuwegein. 

- 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 zal het bestuur met inzet en enthousiasme 
participeren. 

 

 

Certificaat Voedselveiligheid 

Uiteraard willen wij “veilig” voedsel aan onze cliënten verschaffen. Daarom is in 2014 is gestart met een project 

rond voedselveiligheid. Dit project kreeg ondersteuning van Voedselbanken Nederland op organisatorisch en 

financieel gebied.  

Op 20 november 2015 heeft een inspectie plaatsgevonden op de Montageweg 1A in Nieuwegein en op ons 

uitgiftepunt in IJsselstein aan de Jan van der Heydenweg. Daarbij werd geconstateerd dat we voldeden aan de 

eisen van voedselveiligheid. Aansluitend ontvingen wij in december 2015 het landelijke gewaarborgde 

certificaat GROEN van Voedselbanken Nederland. 

Wij zullen door continue zorg en veiligheid deze certificering moeten waarborgen. 

 

 

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 7 dagen in de week bereikbaar is. 
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Bondig samengevat verzamelen wij voedsel door: 

1. eigen acties: SUMA’s (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 

voorraden op); 

3. acties door derden: kerken, bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, enzovoort. Wij ondersteunen 

deze acties desgewenst actief door voorlichting, folders, persberichten en logistiek; 

4. voedsel dat wekelijks gebracht wordt door District Centrum Rotterdam van Voedselbanken Nederland; 

5. te “ruilen” met andere Voedselbanken in de regio. Overschotten krijgen zo tijdig een goede 

bestemming. 

Door te werken met vijf sporen hopen wij continuïteit te bewerkstelligen. 

 

 

Geautomatiseerde voedseladministratie 

In 2015 is aangevangen met het digitaal opslaan van alle in ons magazijn aanwezige goederen, zodat bij de 

samenstelling van de verschillende voedselpakketten de vereiste informatie beschikbaar is: aantallen, 

houdbaarheidsdatum e.d. De opzet is om dit systeem verder te completeren in 2016. 

Wellicht ten overvloede: leidend criterium voor de voedseluitgifte aan onze cliënten zijn de 

houdbaarheidsdatum en de richtlijnen van Voedselbanken Nederland. 

 

 

Aantallen voedselpakketten uitgegeven in 2015 

     

 Aantal weken Nieuwegein IJsselstein Totaal 

1E KWARTAAL 13 773 214 987 

2E KWARTAAL 13 748 239 987 

3E KWARTAAL 13 667 199 866 

4e KWARTAAL 14 796 297 1093 

Totaal 2015 53 2984 949 3933 

 

Ter vergelijking: 

- 2014: 3696 voedselpakketten (52 weken; 52 uitgeefmomenten); 

- 2015: 3933 voedselpakketten (53 weken; 53 uitgeefmomenten). 

Na correctie is duidelijk dat het aantal uitgegeven voedselpakketten is toegenomen in 2015. Op grond van de 

op dit moment bekend zijnde aanvragen, beschikbare uitgiftecijfers en landelijke kengetallen concludeert het 

bestuur dat deze groei hoogstwaarschijnlijk zal doortrekken in 2016.  

Anticiperend zal het bestuur inzetten op meer SUMA’s en andere voedselverwervingsacties. 

 

 

Intake & screening nieuwe cliënten 

Het bestuur treft voorbereidingen om in 2016 over te gaan naar een grotere rol voor de eigen organisatie bij de 

intake & screening, opdat de aanmeldingsprocedure en eventuele toekenning sneller in tijd kan verlopen dan 

nu (vaak) het geval is. 

Bij de (her)screening van cliënten wordt onverkort vastgehouden aan de uitgangspunten van Voedselbanken 

Nederland. 

Bij urgente nood kunnen noodpassen worden verstrekt. Hiertoe zijn protocollen vastgesteld. 

 

 

  



5 
 

Financiën  

Het Jaarverslag 2015, de Verlies- en Winstrekening over 2015, de Balans ultimo 31-12-2015, de Begroting 2016, 

en de verklaring van de kascontrolecommissie zullen integraal gepubliceerd worden op onze website. 

- Financieel protocol 

Dit document wordt jaarlijks bezien door het bestuur en regelt alle financiële handelingen. 

- Korte toelichting op het resultaat 2015. 

Het boekjaar 2015 is met resultaat van € 10.218,69 afgesloten. Het volledige resultaat wordt toegevoegd 

aan het calamiteitenfonds. Het bestuur van de Voedselbank wil zo voorbereid zijn op nu reeds inschatbare 

ontwikkelingen.  

Te denken valt aan een toename van het aantal uit te reiken voedselpakketten, de huisvestingssituatie in 

Nieuwegein en IJsselstein en wettelijke verplichtingen rond voedselveiligheid.  

Vanuit de Verlies- en Winstrekening moge helder zijn, dat het bestuur breed inzet op diverse geldbronnen: 

donaties van diaconieën, bedrijven en particulieren. Daarnaast zijn de geldelijke opbrengsten van eigen 

acties belangrijk. Ook in 2016 zal deze diversiteit nagestreefd worden in het belang van de continuïteit.  

- Investeringen in 2015 

In het eerste kwartaal van 2015 is een bestelauto met koelingsinstallatie gekocht. De aangeschafte 

bestelauto is gefinancierd met giften en donaties van derden (zie toelichting balans).  

Vanwege het voedselveilig opslaan van levensmiddelen werden een vries- en koelcel aangeschaft (zie 

Verlies- en Winstrekening 2015). 

- Korte toelichting op begroting 2016 

In december 2015 is aan de bestuurstafel de begroting voor 2016 vastgesteld, die later beperkt werd 

bijgesteld na het verschijnen van de jaarcijfers 2015.  

De opbrengsten zijn geraamd op € 29.200 en de operationele kosten, minus de afschrijvingen, worden 

geschat op € 26.700 De belangrijkste investering in 2016 zal de aanschaf van een koel- en vriesstraat zijn. 

Ook nu zal getracht worden derden te interesseren tot financiële bijdragen. 

- 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 ingesteld. De leden 

van de kascontrolecommissie zijn uitgenodigd om de boeken en financiële bescheiden te controleren.  

Op 19 april 2016 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Mr. J.H.S.G.K. Timmermans en Drs. A.F.M. 

de Jong een positief verslag betreffende de jaarcijfers 2015 opgesteld. Zie website. 

- ANBI 

De Stichting Voedselbanken Nieuwegein bezit een ANBI-status sinds 1 januari 2014.  

- 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. 

 

 

Huisvesting Nieuwegein 

De loods aan de Montageweg in Nieuwegein is in gebruik voor het verzamelen en opslaan van voedsel voor alle 

cliënten. Door slechts op één plaats te verzamelen is dit financieel haalbaar voor de Voedselbank.  

Met Jutphaas Wonen, de eigenaar van het pand aan de Montageweg, is een gebruikersovereenkomst gesloten 

met als expiratiedatum 01-01-2020.  

- Verbeteringen aan het pand Montageweg 1A te Nieuwegein 
Een hygiënische ompakruimte is gerealiseerd, zodat onze medewerkers grote porties voedsel kunnen 
overpakken in praktische eenheden voor onze cliënten. 
De elektriciteitsinstallatie is uitgebreid met extra groepen om een betere stroomverdeling te verkrijgen. 
Voorts zijn er voor de veiligheid van de medewerkers bevestigingslijnen aangelegd, zodat er geen 
verlengsnoeren op de grond liggen.  
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Extra stellingen en duizend gele kratten zijn aangeschaft om in de opslag efficiënter te kunnen werken. Ook 
is gedacht aan een verantwoordelijk werkklimaat voor de medewerkers (minder tillen en meer op wieltjes). 
Om onze cliënten en medewerkers van een consumptie te kunnen voorzien werd een pantry geïnstalleerd. 

 
 
Huisvesting IJsselstein 
Het bestuur heeft op 29 maart 2015 een tweede uitgiftepunt in IJsselstein gerealiseerd voor de IJsselsteinse 
cliënten. De bereikbaarheid voor de cliënten en de groei van het aantal uit te delen voedselpakketten waren 
belangrijke redenen om in IJsselstein een uitgiftepunt open te stellen. Door de betrokken medewerking van de 
organisatie Pulse en de eigenaar van het pand, Zorginstelling Ewoud, kon dit gerealiseerd worden. 
 

 

Andere Stichtingen & Verenigingen 

 

Stichting Jarige Job 

Dankzij de samenwerking met de Stichting Jarige Job hebben de kinderen van onze cliënten in 2015 een 

verjaardagsbox ontvangen, zodat zij hun verjaardag thuis en op school gepast kunnen vieren. Onze loods in 

Nieuwegein functioneert als distributiepunt voor diverse Voedselbanken in omliggende gemeenten. In 2015 

zijn in het totaal 422 kinderen bereikt. 

 

Stichting De Nieuwe Hoop 

Een aantal malen per jaar ontvangt de Voedselbank tegoedbonnen voor de cliënten, die beschikbaar worden 

gesteld door de Stichting De Nieuwe Hoop. Deze kringloopwinkel is gevestigd op de Nedereindseweg te 

Nieuwegein. 

 

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 rekening: busreis, entree (pret)park, lunch 

enzovoort. Cliënten van de Voedselbank kunnen op vrijwillige basis intekenen voor een activiteit die deze 

stichting organiseert. 

 

 

 

 

 

Dank is het bestuur van de Voedselbank verschuldigd aan de Diaconieën, de beide gemeenten en de 

organisaties, bedrijven en particulieren die ons ondersteunen met levensmiddelen en geld. 

 

Daarnaast eveneens dankbaarheid jegens de drie 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 2016 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, 18-04- 2016  

Bestuur Stichting Voedselbanken Nieuwegein & IJsselstein 


