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Jaarverslag 2015
Stichting Voedselbank Nederland/ Loon op Zand
p/a Kloosterweg 24
5144 CB Waalwijk
Wie zijn we?
De stichting voedselbank Nederland afdeling Loon op Zand maakt deel uit van de landelijke
organisatie Voedselbanken Nederland (VVN).
Wij verstrekken wekelijks voedselpakketten aan mensen in Kaatsheuvel, De Moer
en Loon op Zand die onvoldoende geld overhouden om eten te kopen.
Geïnspireerd door een documentaire over Peerke Donders, waarin de man bij nacht en
ontij erop uittrekt om voedselpakketten bij mensen af te leveren aan huis, werd in 2005
ook een voedselbank voor de gemeente Loon op Zand opgericht.
Onze missie
Onze missie is het gratis verstrekken van voedsel aan de armste mensen binnen onze
gemeente alsmede het voorkomen van voedselverspilling.
Dit doen we niet alleen om onze cliënten de week door te helpen. Voor ons is ook
belangrijk dat cliënten even niet primair bezig hoeven zijn met het verkrijgen van
voldoende eten, zodat zij zich ook op het oplossen van overige problemen
kunnen richten. Daarnaast is de voedselbank er ook om verspilling van voedsel te
voorkomen. Want dat we nog steeds teveel in de kliko gooien, staat buiten kijf.
Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan.
Hoe doen we dat?
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, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Degene die in aanmerking komen voor voedselhulp moeten aan strenge eisen voldoen.
Zo mag een gezin bestaande uit vader, moeder en twee kinderen netto niet meer overhouden
dan € 390,00 per maand. Die screening wordt gedaan door het Servicepunt Welzijn,
Wonen & Zorg van de gemeente Loon op Zand. Zo bereiken wij ook dat het Servicepunt
alle mensen kent en hen kan helpen bij het oplossen van de problematiek die ten
grondslag ligt aan hun armoede. Want hulp moet altijd tijdelijk zijn.
In de regel maken mensen dan ook niet langer dan drie maanden gebruik van de
voedselbank. Maar het kan ook langer zijn. Als maximum hanteren wij een periode
van drie jaar.
Het aantal pakketten dat de voedselbank Loon op Zand uitdeelt wisselt en ligt tussen
de 30 en 45 per week. Dit betekent dat circa 75 tot 120 mensen in Loon op Zand
afhankelijk zijn van de voedselhulp. Daarbij is ons streven om voedselpakketten zodanig
samen te stellen dat minimaal 4 dagen van het pakket kan worden gegeten, maar
vaak is dit aantal hoger.
De voedselbank Loon op Zand doet het in dat opzicht goed.
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De Voedselbank Loon op Zand heeft van de VVN een groencertificaat ontvangen,
wat zoveel inhoudt dat zij zich houdt aan een aantal landelijk afgesproken kwaliteitscriteria.
Beleidsplan 2015:
* Het vermogen afbouwen met € 1.000,00 om dat voedsel van te kopen, omdat
een voedseltekort dreigt door de grote aanwas van nieuwe cliënten;
* Het binnenhalen van de Efteling als sponsor;
* Het behalen van het groencertificaat;
* Viering van het 10jarig bestaan;
* Displays plaatsen bij supermarkten voor het verkrijgen van extra voedseldonaties;
* Uitvoeren van een mondeling cliënt-tevredenheidsonderzoek.
Alle genoemde beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. De displays in de supermarkten leveren
zeker wel wat, maar niet heel veel op. De investering zal zich daarom pas na een jaar terugverdienen.
Het tevredenheidsonderzoek leverde scores op van 8 of meer. Vooral de teamprestatie
werd geroemd. Extra aandacht vroegen de cliënten voor bepaalde producten die
structureel in de pakketten ontbreken.
Het 10 jarig bestaan werd uitgebreid gevierd met een receptie voor genodigden,
waaronder onze sponsoren en vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke partijen.
De Efteling toonde zich bereidwillig om jaarlijks € 2.500 te doneren van welk bedrag de
voedselbank wekelijks extra etenswaren kan inkopen.
Het groencertificaat werd met vlag en wimpel gehaald.
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Financiële verslaglegging per 31.12.2015 van

ACTIVA

€

2015

Materiële vaste activa
Inventaris

3.817
=========

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen donatie Efteling en kerstfair

3.037
=========

Liquide middelen
ABN AMRO 59.43.78.532

6.567
=========

__________
13.421
=========

TOTAAL DER ACTIVA

4

Stichting Voedselbank Loon op Zand

PASSIVA

€

2015

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

12.940
=========

KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekening-courant bestuur
Te betalen accountants- en administratiekosten
Te betalen exploitatiekosten

-250
231
__________
481
=========

__________
13.421
=========

TOTAAL DER PASSIVA
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2. Baten en lasten 2015

€

Baten
Donaties

2015

6.955
---------------

Lasten
Ingekochte levensmiddelen
Directe kosten
Afschrijvingskosten

4.695
2.772
1.352
__________
8.819
--------------__________
(1.864)
203
__________
(2.067)
=========

Totaal bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten
Resultaat boekjaar

verlies
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Toelichting op de lasten

€

Onderhoud inventaris en zakelijke lasten
Kantoorkosten
Telefonie en internet
Verzekering
Administratiekosten
Vergoeding transportkosten vrijwilligers
Verkoopkosten
Kosten jubileum
Donatie gemeente tbv jubileum
Donatie voedselbanken Nederland
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2015
262
27
107
245
250
517
284
707
-225
598
2.772

