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Inleiding 
 

In 2021 stonden we stil bij de oprichting onze Zeewolder Voedselbank in 2006. Al 15 jaar worden 

inwoners die onder het bestaansminimum geraakt zijn ondersteund met een voedselpakket. Bij elkaar 

opgeteld zijn er in die jaren zo’n 25.000 voedselpakketten verstrekt. Daarbij is meer dan 150 ton aan 

voedseloverschotten - gewoon goed voedsel - niet in de afvalbak terecht gekomen. Daarmee durf ik te 

zeggen dat we de slogan van de Nederlandse voedselbanken “Oog voor voedsel, hart voor mensen” al 

vijftien jaar in Zeewolde waarmaken.  
 

Vijftien jaar voedselbank vier je niet. Je staat er bij stil, maar eigenlijk met wat gemengde gevoelens. 

Want eigenlijk is de voedselbank een noodvoorziening, die overbodig zou moeten zijn. In Nederland 

leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat geldt ook voor een aantal inwoners 

van Zeewolde. Dus ik vrees dat we ook een twintigjarig jubileum zullen beleven.  
 

In 2021 hadden voor het tweede jaar te maken met de gevolgen van corona. Ondanks deze beperkingen 

stonden onze vrijwilligers elke week klaar om te zorgen dat onze klanten op vrijdag een goed divers 

voedselpakket mee naar huis konden nemen. We kwamen met Open Haven overeen dat we een grote 

zaal mochten blijven gebruiken om de groei van het aantal klanten op te vangen en om voldoende veilige 

ruimte tussen vrijwilligers en klanten te kunnen garanderen.  
 

Ook dit jaar steeg het aantal donateurs. Dat maakte ons minder afhankelijk van incidentele giften. Maar 

die blijven natuurlijk welkom. Zo mochten we in januari maar liefst € 5000,- ontvangen van de door de 

Zeewolder Rotaryclub georganiseerde alternatieve Nieuwjaarsduik. Ook zijn we dit jaar gestart met de 

“Vrienden van de Voedselbank”, gericht op bedrijven die ons voor een jaarlijks bedrag sponsoren. Ook 

daar zijn de eerste resultaten geboekt. Door deze brede steun van onze inwoners en bedrijven waren we 

in staat om de blauwe bestelbus in te ruilen voor een kleine vrachtauto met een koelinstallatie en 

hefinrichting. Goed vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en gebruiksgemak voor onze vrijwilligers. 

Zij kunnen nu werken met rolcontainers en daarmee wordt het aantal handelingen sterk verminderd. Al 

blijft het een heel gesjouw met zoveel voedsel.  
 

In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van onze activiteiten. Dat zijn er door het hele jaar nogal wat. 

Acties met Douwe Egbertspunten, winkelacties bij Albert Heijn, een kerstcadeautje voor de vrijwilligers 

van inwoners, warme mutsen breien voor de Voedselbank, nou ja, u leest het. Hartverwarmend dat 

zoveel mensen in Zeewolde ons op allerlei manieren steunen. Dat motiveert en stemt dankbaar. 

Omkijken en zorgen voor elkaar, dat doe je in een beschaafde samenleving. Met elkaar, vrijwilligers, 

inwoners, bedrijven van Zeewolde brachten we dat in 2021 weer in de praktijk. 
 

Jan Klop,  

voorzitter Voedselbank ‘de Kostmand’ Zeewolde. 

 

 

 
 

              Oog voor voedsel – Hart voor mensen 
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Bestuur en College van Advies 
 

Bestuur 2021 
Jan Klop (voorzitter)  

Erik Seinhorst (secretaris en PR) 

Frits Grijsen (penningmeester) 

Alice de Zeeuw (algemeen bestuurslid en voedselveiligheid)  

Ed Loet-Loetoer (algemeen bestuurslid en fondswerving)  
 

College van Advies 2021 
Maart Norder 

Marleen Wessels  

Yoram Roemersma 
 

Mutaties in 2021 
De bestuurstermijnen van Jan Klop en Erik Seinhorst liepen in 2021 af, maar beiden waren bereid nog 

een extra termijn van 3 jaar te blijven.  
 

Maart Norder trad in 2021 toe tot het College van Advies, zij vervulde de vacature die ontstond door het 

aftreden van David van Raalten van wie de termijn eindigde op 31-12-2020.  
 

Het Bestuur is het dagelijks bestuur van de Kostmand. Het College van Advies geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan het bestuur. Het bestuur vergadert normaliter elke twee maanden. Elke reguliere 

bestuursvergadering wordt bijgewoond door een lid van het CvA en de vrijwilligerscoördinator. Daarnaast 

zijn er een paar keer per jaar vergaderingen met het voltallige CvA. 
 

Kengetallen 
 2019 2020 2021 

Aantallen op 31 december:    

Aantal huishoudens 25 37 35 

Aantal personen 74 100 105 

Aantal kinderen t/m 17 jaar 33 45 51 

    

Totalen per jaar:    

Aantal voedselpakketten 1.341 1.691 1.840 

Aantal huishoudens 53 60 54 

Aantal personen 144 169 155 

Aantal kinderen t/m 17 jaar   79 

    

Gemiddeld aantal pakketten per week: 26 33 35 

Pakketten per week in percentages 100% 127% 135% 
 

In 2021 voorzagen we in totaal 54 huishoudens voor kortere of langere termijn van voedselpakketten. 

Dat is minder dan in 2020 (60 huishoudens), maar het aantal pakketten steeg van 1.691 naar 1.840. Dit 

betekent dat in 2021 minder huishoudens gebruik maakten van de voedselbank, maar gemiddeld wel 

voor een langere periode dan in 2020. 
 

Opvallend is ook het aantal kinderen t/m 17 jaar dat gebruik maakt van onze voedselbank,  in 2021 was 

iets meer dan de helft van het totaal aantal personen.  
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Terugblik activiteiten 2021 
De coronacrisis duurt veel langer dan velen hadden verwacht. Vergeleken met 2020 had dit minder 

impact: we raken er aan gewend en oplossingen voor de beperkingen waren al in 2020 gevonden. De 

meeste activiteiten gingen dan ook door, zij het dat we door de beperkingen geen bijeenkomsten 

konden organiseren en we vrijwel niet op straat (Koningsdag, Pinkendag, etc.) te vinden waren. 
 

Een aantal van de activiteiten in het afgelopen jaar: 
 

• In januari ontvingen we 100 bonnen voor een gratis pizza voor onze klanten van Domino’s Pizza. 
 

• Ook in januari ontvingen we een cheque van maar liefst € 5.000,--  uit de opbrengst van de  

    verschillende Nieuwjaarsacties van de Rotaryclub Zeewolde.  
 

• In maart ontvingen we de sleutels van onze nieuwe bestelauto, nu mèt koeling. Door het stijgend  

    Aantal voedselpakketten zaten we over de maximumcapaciteit van de vorige auto. 
 

• In februari en maart ontvingen we de VOG’s (verklaring van goed gedrag) die we, in het kader van onze  

    integriteit, voor al onze bestuurders en coördinatoren hadden aangevraagd. 
 

• Hartverwarmend was het grote aantal reacties in april op ons verzoek om ons te helpen zoeken naar  

    een tijdelijke parkeerplek voor onze bestelauto. Vakgarage JWS hielp ons uit de nood. 
 

• In mei konden we onze klanten een cadeaukaart van AH geven. Dit werd mogelijk gemaakt door  

    Albert Heijn, die voor iedere verkochte feeststol in december 2020 een euro doneerde. 
 

• In juli kwamen we weer met goed gevolg door de jaarlijkse controle van onze voedselveiligheid door de  

    NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit). 
 

• Eind augustus was er een voedselinzamelactie bij Albert Hein. Onder het motto ’Op een lege maag kun  

    je niet leren’ richten we ons op kinderen in Zeewolde die zijn aangewezen op onze voedselhulp. De  

    actie werd voortijdig beëindigd omdat alles was uitverkocht.  
 

• In oktober deden we weer mee aan de Rabo ClubSupport actie, het leverde ons ditmaal € 1.903,34 op. 
 

• In november was er opnieuw een voedselinzamelactie bij Albert Hein, ook nu weer met een grote  

    opbrengst. 
 

• Eveneens in november ontvingen we, in het kader van ons 15-jarig bestaan, van de gemeente  

    Zeewolde attenties voor alle 36 vrijwilligers als dank voor hun werk voor de inwoners. 
 

• In verband met ons 15-jarig bestaan hadden we medio november een mooie avond voor onze (oud-) 

    vrijwilligers en -bestuurders georganiseerd. Helaas, ook nu gooide het coronavirus roet in het eten en  

    moesten we de bijeenkomst annuleren. 
 

• Inge Wagemaker haakte in november en december warme wintermutsen en haalde hiermee maar  

    liefst € 1.000,-- op voor onze voedselbank. 
 

• In december was er de inmiddels traditionele inzamelingsactie van DE-punten. Er werden ditmaal ruim  

    405.000 punten ingeleverd, het hoogste aantal van de afgelopen jaren en goed voor ruim 800 pakken  

    koffie DE-roodmerk.  
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Speerpunten: evaluatie 2021 en acties 2022  
Er waren voor het jaar 2021 een aantal speerpunten opgesteld, maar door de aanhoudende coronacrisis 

en de daarbij horende lockdowns liep niet alles zoals wij het ons hadden voorgesteld. 

 

1) Motivatie en betrokkenheid van de vrijwilligers 

Doordat in 2020 en 2021 door overheidsmaatregelen persoonlijke contacten en fysieke 

bijeenkomsten opnieuw grotendeels niet mogelijk waren, stonden ook de contacten met de 

vrijwilligers onder druk. Opnieuw spreken we de hoop uit dit in het komende jaar goed te 

kunnen maken. 
  

2) Onze fysieke en maatschappelijke aanwezigheid in het dorp 

Ook in 2021 géén actie op Koningsdag, géén kraam op Pinkendag, geen fysieke bijeenkomsten 

met vrijwilligers, etc. Ook dit hopen we in 2022 weer op te kunnen pakken.  

We willen de goede contacten met de gemeente Zeewolde, de MDF, de Arme Kant van 

Zeewolde, het Zelfstandigenloket, het IDPZ, de Stichting Leerhuis en de Arme Kant van Zeewolde 

in 2022 handhaven en zo nodig uitbreiden.  
 

3) Zoeken naar klanten die onder de radar blijven 

Het is moeilijk dit te concretiseren, maar we blijven op zoek naar mensen die nu ‘onder de radar’ 

vallen. Mensen die voldoen aan de toelatingsnormen maar om redenen als schaamte of 

onbekendheid nog geen beroep doen op ons. Nog te veel mensen weten de weg naar de 

voedselbank niet te vinden of durven deze niet te nemen.  
 

4) Zoeken naar vervangende huisvesting 

We blijven om ons heen kijken naar een goede uitgifte- en opslagruimte in één gebouw: onze 

grote droom. We schreven al eerder dat de huidige situatie (twee ruimtes niet in hetzelfde 

gebouw) voor veel ongemak zorgt (heen en weer gesjouw met voedsel). Bovendien is de 

opslagruimte in de oude brandweerkazerne ver onder de maat.  
 

5) Werven van donateurs 

We willen minder afhankelijk worden van incidentele giften en van de subsidie van de gemeente. 

Daarom begonnen we in 2020 begonnen we een donateursactie, die vanaf het begin goed liep. 

Op 31 december waren er 118 vaste donateurs, eind 2021 stond dit aantal op 131, een lichte 

toename dus. Het heeft niet meer de hoogste prioriteit, maar we blijven het aandacht geven om 

het aantal donateurs op peil te houden en zo mogelijk te verhogen. 
 

6) Werven van bedrijfsvrienden 

In het afgelopen jaar begonnen we ook met het werven van ‘Vrienden van de Voedselbank’. Zo 

noemen we de grote en de kleine bedrijven en middenstanders die ons steunen met een 

jaarlijkse bijdrage, zodat wij ons werk kunnen blijven uitvoeren. Flevopand Makelaars en het 

naturistenpark Flevo Natuur werden de eerste ‘vrienden’. De start van deze actie in 2021 verliep 

moeizaam, we blijven in 2022 om ons heen kijken naar nieuwe bedrijfsvrienden.  
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Diversen 
 

 Communicatie en PR 

Ook in 2021 is er veel aandacht besteed aan de communicatie naar onze vrijwilligers en de inwoners 

van Zeewolde. Opnieuw kon dit door de coronacrisis voor een groot deel alleen maar digitaal 

plaatsvinden. Onze voedselbank was ook in het afgelopen jaar volop aanwezig in de lokale krant 

(Zeewolde Actueel) en op de sociale media (Facebook).  
 

 Website 

   Onze website www.voedselbankzeewolde.nl werd in het afgelopen jaar 1.459 maal bezocht, in 2020 

was dat 1.849. 
 

 Facebook 

Op 31 december 2021 had onze Facebookpagina 604 vaste volgens, eind 2020 waren dat er 501 en 

eind 2019 308. De berichten worden goed bekeken, ook door het delen op nieuwsgroepen als 

‘Zeewolde ontmoet Zeewoldenaren’ en ‘Je bent een Zeewoldenaar als’.  
 

 Nieuwsbrief 

Ook in 2021 verscheen er elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. Deze wordt niet alleen verzonden  

naar de vrijwilligers, maar ook naar de donateurs en andere belangstellenden. De nieuwsbrief van 

december 2020 werd verstuurd onze 36 vrijwilligers, 131 donateurs en 189 andere personen. 
 

 Privacy, integriteit, vertrouwenspersonen en VOG’s 

In de afgelopen jaren hebben we de nodige aandacht aan de integriteit van de voedselbank Zeewolde 

besteed. In 2019 hebben we ons privacyreglement geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe AVG-

wetgeving. In 2020 sloten we ons aan bij de integriteitscode en de vertrouwenspersonen van de 

landelijke Voedselbanken Nederland. Daarnaast hebben we voor onze bestuursleden en 

coördinatoren een VOG (verklaring van goed gedrag) aangevraagd èn en in 2021 gekregen. Al deze 

gegevens (voor zover niet persoonlijk) zijn openbaar en staan op onze website: 

www.voedselbankzeewolde.nl/organisatie.   
 

 Voedselbanken Nederland  

Het bestuur vaardigt de voorzitter af naar de ledenvergaderingen van Voedselbanken Nederland in 

Houten. Ook deze vonden het afgelopen jaar hoofdzakelijk digitaal plaats.  
 

 Samenwerking met Lelystad  

Jaarlijks vinden er 2 gezamenlijke bestuursvergaderingen plaats van de Voedselbank Lelystad en 

Zeewolde. Ook hierbij helaas de constatering dat deze in 2021 door de coronacrisis niet konden 

plaatsvinden. We hopen dit in 2022 weer te kunnen opstarten. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

about:blank
https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882
https://www.voedselbanklelystad.nl/
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
De bedragen in dit verslag zijn afgerond op hele euro’s. 

 

BALANS  
 
 

  Debet  Credit 

Omschrijving 2019 2020 2021 Omschrijving 2019 2020 2021 

Bestelauto 4.595 3.500 27.305
1.0315 

Continuïteitsreserve 3.968 
 

6.886 44.219 

Inventaris 0 0 1.031 Reservering vervanging auto 
autoauto 

9.404 16.500 5.019 

Debiteuren 509 0 186 Reservering onderhoud 
auto 

2.500 1.755 1.756 

Toezeggingen 6.000 0 0 Reservering koelinstallatie 6.000 6.000 0 

Spaarrekening 9.166 19.923 18.374 Reservering fondswerving 2.500 1.506 1.422 

Betaalrekening 5.669 17.791 19.925 Reservering inkoop voedsel 0 7.000 7.000 

Vooruitbetaald
 518
 543
 469 

543 469 698 Reserv. ‘Onder de radar’ 0 1.500 1.500 

Nog te ontvangen 0 115 71 Reservering inventaris 0 0 115 

    Crediteuren 2.060 0 2.563 

    Nog te besteden subs. Prov. 0 0 3.996 
     Vooruit ontvangen 

bedragen 
0 627 0 

    Nog te betalen bedragen 50 24 0 

 26.482 41.798 67.590  26.482 41.798 67.590 

 
Balans debet: 

• Bestelauto: De waarde van de auto na de jaarlijkse afschrijving (waardevermindering). 

• Inventaris: De waarde van de inventaris na de jaarlijkse afschrijving (waardevermindering). 

• Debiteuren: Op 31 december 2021 hadden we nog aan debiteuren open staan € 186. 

• Toezeggingen: Alle toegezegde bedragen voor 2021 waren op 31 december 2021 ontvangen. 

• Spaarrekening: Het positieve saldo van onze spaarrekening op 31 december 2021. 

• Betaalrekening: Het positieve saldo van onze betaalrekening op 31 december 2021. 

• Vooruit betaalde bedragen: Een bedrag dat betrekking heeft op het jaar 2022, maar in 2021 is  

         betaald (verzekering bestelauto). 

• Nog te ontvangen bedragen: De betreft kosten in verband met corona (handschoenen) welke  

         nog bij de Voedselbank Nederland gedeclareerd kan worden. 
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Balans credit 

• Continuïteitsreserve: het eigen vermogen, ons spaargeld dat vrij te besteden is. Hiermee moeten  

         we eventuele toekomstige verliezen opvangen, zodat we in die jaren ook onze taken kunnen  

          uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 
 

• Reservering auto: alhoewel we net een “nieuwe” bestelauto hebben gekocht, zijn we weer  

         begonnen met het jaarlijks geld te reserveren voor de vervanging in de toekomst. 

Afschrijving 2021    € 2.469 

Netto resultaat verkoop “oude” auto  € 2.550 

                     € 5.019 
 

• Reservering onderhoud auto: ook voor het onderhoud van de auto sparen we om te voorkomen  

         dat er bij dure reparaties te weinig geld is. 
 

• Reservering koelinstallatie: deze is in 2021 geheel besteed voor een koelinstallatie in de nieuwe  

         auto. 
 

• Reservering fondswerving: in 2019 reserveerden we een bedrag om acties te betalen voor een  

         betere financiële toekomst, dat wil zeggen minder incidentele giften en meer structurele steun. 
 

• Reservering inkoop voedsel: het is tegen onze principes, maar doordat supermarkten steeds  

         beter voedseloverschotten kunnen voorkomen, dreigt er minder voedsel beschikbaar te komen  

         voor de voedselbanken. Daarom is het noodzakelijk hiervoor een bedrag te reserveren. 
 

• Reservering “Onder de radar”: dit is één van onze actie punten voor 2022, op zoek naar mensen,  

         die nu “onder de radar” vallen. Mensen die wel voldoen aan de toelatingsnormen, maar om  

         redenen van schaamte of onbekendheid nog geen beroep op ons doen. 
 

• Crediteuren: nog een openstaande rekening van 2021, die in 2022 wordt betaald. 
 

• Nog te besteden subsidie: In 2021 ontvingen we van de provincie Flevoland subsidie die we nog  

         niet hebben uitgegeven. 
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RESULTATENREKENING 2021 
 

 Bedragen  Percentages 

INKOMSTEN 2019 2020 2021  2019 2020 2021 

Diaconieën kerken 4.225 6.692 4.041  14% 19% 10% 

Particuliere incidentele giften 1.972 7.930 4.268  6% 22% 10% 

Vaste particuliere donateurs 0 4.109 9.394  0% 12% 22% 

Steunfondsen en serviceclubs 9.112  4.021 5.000  30% 12% 12% 

Voedselbanken Nederland 1.000 1.000 3.089  3% 3% 7% 

Bijdragen bedrijven 1.500 2.117 7.403  5% 6% 17% 

Subsidie gemeente Zeewolde 11.718 8.300 2.775  38% 24% 6% 

Subsidie provincie Flevoland 0 0 3.996  0% 0% 9% 

Acties Voedselbank Zeewolde 498 0 0  2% 0% 0% 

Verkoop auto 0 0 2.550  0% 0% 6% 

Overige inkomsten 508 558 411  2% 2% 1% 

 30.531 34.727 42.927  100% 100% 100% 

 
 Bedragen  Percentages 

UITGAVEN 2019 2020 2021  2019 2020 2021 

Niet doelgerichte uitgaven 240 0 0  1% 0% 0% 

Huur 1.220 1.250 1.250  4% 4% 3% 

Opslag en vervoer pakketten 6.811 8.549 9.297  22% 25% 22% 

Autokosten 6.836 4.244 4.689  22% 12% 11% 

Afschrijving auto 1.631 1.095 2.469  5% 3% 6% 

Afschrijving inventaris 0 0 116  0% 0% 0% 

Vrijwilligerskosten 515 686 302  2% 2% 1% 

Kosten fondsvorming 0 1.005 84  0% 3% 0% 

Overige kosten 572 1.170 842  2% 3% 2% 

Positief saldo 12.706 16.725 23.878  42% 48% 55% 

 30.531 34.727 42.927  100% 100% 100% 

 

 
 

Controle financiële cijfers 

De in dit verslag opgenomen financiële cijfers zijn op woensdag 2 maart 2022 gecontroleerd door Jan 

Klop (voorzitter van de Voedselbank) en maart Norder (lid van het College van Advies). Zij constateerden 

dat de cijfers een correct en reëel beeld geven van de financiën van onze voedselbank in het afgelopen 

jaar. 
 

Nagenoeg alle in- en uitgaande bedragen gaan via de bank. Als er sprake van kasgeld is, wordt deze voor 

31 december op de bankrekening gestort. 
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TOELICHTING INKOMSTEN 2021 
 

Giften diaconieën 

Jaarlijks ontvangen wij van de diaconieën van de diverse kerken in Zeewolde bijdragen ten behoeve van 

ons werk. In 2021 bracht dit een totaal bedrag op van € 4.041. 

 

Particuliere incidentele giften 

Jaarlijks ontvangen wij van veel particulieren incidentele giften. Mede door de coronacrisis waren het er 

dit jaar weer onverwacht veel. In totaal was dit een bedrag van € 4.268. 

 

Vaste donateurs 

Sinds 2020 hebben wij een groep vaste donateurs. Op 31 december 2021 waren ongeveer 130 donateurs 

samen goed voor een bedrag van € 9.394. 

 

Giften van steunfondsen en serviceclubs 

Vrijwel ieder jaar ontvangen wij bedragen van steunfondsen en serviceclubs, dit jaar ontvingen we van 

de Rotary Club Zeewolde een gift van € 5.000. 

 

Bijdrage van Voedselbanken Nederland. 

De jaarlijkse bijdrage van Voedselbanken Nederland bedroeg € 3.089. 

 

Giften van bedrijven/sponsoren 

In het afgelopen jaar kregen we van een vijftal bedrijven/sponsoren, waaronder de RaboClubSupport, 

een totaal bedrag van € 7.403 binnen. 

 

Subsidie gemeente Zeewolde 

Door de gemeente Zeewolde werd dit jaar een subsidie toegekend van € 2.775. Dit is het laatste bedrag 

van de incidentele subsidies in de jaren 2019 t/m 2021, die wij ontvingen i.v.m. de negatieve resultaten 

in de jaren daarvoor. 

 

Subsidie provincie Flevoland 

Daarnaast ontvingen wij via de gemeente Zeewolde een provinciale subsidie van € 3.996. Dit in verband 

met de kosten door de coronacrisis (toegenomen aantal klanten en vervanging auto) 

 

Acties van de Voedselbank Zeewolde 

Ook dit jaar was het vanwege de opgelegde beperkingen niet mogelijk om met Koningsdag en Zeewolde 

bij de Pinken een actie te houden. 

 

Overige inkomsten 

Ten behoeve van de Stichting de Korenaar in Lelystad (Voedselbank Lelystad) hebben wij vervoerkosten 

gemaakt en ontvingen wij daarvoor een vergoeding van € 409. Verder ontvingen we € 2,-- rente. 

 

Tot slot 

Dankzij de positieve resultaten van de afgelopen jaren hebben wij voor 2022 geen subsidie meer hoeven 

aan te vragen bij de gemeente Zeewolde. Wel blijft de garantstelling, die de gemeente Zeewolde in 2012 

aan ons heeft toegekend, van kracht. 
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TOELICHTING UITGAVEN 2021 
 

Nieuwe bestelauto 

Omdat de oude bestelauto te klein werd en we de pakketten gekoeld wilden vervoeren, hebben we in 

2021 een “nieuwe” bestelauto gekocht. 
 

Aanschafprijs (incl. BTW)  € 28.490 
Aanbrengen van een deur in de rechter zijwand en opstapje  €   1.228 

Totaal  € 29.718 

  
Opbrengst oude bestelauto    €   6.050 

 

De balanswaarde van de oude auto bedroeg € 3.500. Na de afschrijving hiervan hielden we dus een 

positief saldo over van € 2.550. Dit bedrag is opgenomen in de Vervangingsreserve Bestelauto. 
 

Op de nieuwe bestelauto is een bedrag afgeschreven van € 2.469. Ook dit bedrag is opgenomen in de 

Vervangingsreserve Bestelauto. Totaal dus € 5.019 (Zie balans). 

 

Huur Open Haven 

Voor het gebruik van de afgifte van de pakketten maken we gebruik van een zaal van de Open Haven. De 

huur daarvan bedraagt € 1.250 per jaar. 

 

Vervoer en opslag voeding 

Dit betreft de kosten van opslag in Lelystad (koel- en vriesruimte) en het vervoer van Amsterdam - 

Lelystad, welke zijn omgeslagen per pakket. De kosten per pakket bedragen ongeveer € 5,00. Totaal 

werd hieraan uitgegeven € 9.297. 

 

Uitgaven en afschrijving bestelauto 

Dit betreft alle uitgaven die met betrekking tot de bestelauto zijn gedaan: 
 

Brandstof  €    1.163 
Ouderhoud en reparaties  €          69 
Auto wassen  €          23 
Wegenbelasting  €    2.697 
Verzekering  €       737 

Subtotaal  €    4.689 
Afschrijving  €    2.469 

Totaal  €    7.158 

 
Vrijwilligers 

Aan de vrijwilligers werd dit jaar met kerst een krentenbrood aangeboden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kerstattentie  €   128 
Lief & Leed  €   174 

Totaal  €    302 
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Fondsvorming 

In 2020 zijn we begonnen met acties om vaste inkomsten te werven en zo minder afhankelijk te worden 

van incidentele giften en gemeentelijke subsidie. Voor deze acties hebben we € 84 uitgegeven. 

 

Overige kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

 Tot op heden wordt door ons geen voedsel ingekocht. Eén van onze doelstellingen is het voorkomen 

van verspilling van voedsel. Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden. 

Hiervoor zijn wij afhankelijk van het distributiecentrum van de Voedselbanken in Amsterdam, 

plaatselijke supermarkten, lokale bedrijven en particulieren. Doordat supermarkten steeds beter 

voedseloverschotten kunnen voorkomen dreigt er de komende jaren minder voedsel beschikbaar te 

komen voor de plaatselijke voedselbanken. 
 

 Onze voedselbank draait volledig op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Wij hebben geen 

betaalde krachten in dienst. Alle bestuurs- en adviesleden en vrijwilligers werken onbezoldigd. 

 

 

 

Kantoorbenodigdheden  €        65 
Telefoon  €      132 
Software (Boekhoudpakket)  €      126 
Bank  €      220 
Website  €      288 
Diversen  €        11 

Totaal  €      842 


