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Inleiding 
 

Aan 2020 ben ik vol optimisme begonnen. Niet vermoedend wat er allemaal op ons af zou komen. Even 

ging alles zijn gewone gangetje en toen was opeens alles anders. Toen in februari 2020 het coronavirus in 

ons land opdook, moesten er – vanwege het besmettingsgevaar – veel zaken opeens anders geregeld 

worden dan voorheen. In de loop van maart heb ik mij echt zorgen gemaakt of we onze voedselbank wel 

overeind zouden kunnen houden. Landelijk stagneerde de distributie van voedsel, er kwamen extra 

veiligheidseisen, vrijwilligers - die tot de risicogroepen behoorden - stopten met het werk, de uitdeel-

ruimte voldeed opeens niet meer, er was onduidelijkheid over de financiën. En zo waren er meer 

onzekerheden.  

 

Twee ontwikkelingen verjoegen al mijn sombere gedachten: 

• Allereerst onze vrijwilligers die gewoon doorgingen. De vrijwilligers zorgden ervoor dat het werk 

ook in het afgelopen jaar door kon gaan. Samen zetten zij juist een stapje extra. Omdat ze vinden 

dat dat moet, ook in moeilijke tijden. Omdat het wekelijks voedselpakket voor onze klanten geen 

luxe, maar bittere noodzaak is. Die vrijwilligers vormen het fundament van onze voedselbank. 

• En daarnaast de hartverwarmende steun die we uit alle lagen van de Zeewolder bevolking hebben 

gekregen. Van bedrijven, supermarkten, serviceclubs en particulieren. De diverse, soms ludieke, 

acties waarvan wij de opbrengst (voedsel of geld) kregen. Mensen die belden en vroegen wat ze 

voor ons doen konden. Velen die zich aanmeldden als donateur. Op de sociale en lokale media kon 

je niet om onze Voedselbank heen. Al die warme sympathie geeft aan dat we kunnen rekenen op 

een groot draagvlak in Zeewolde. Hartverwarmend was dat, dat gaf ons de energie om ook in die 

tijd elke week weer klaar te staan. 

 

Ook de andere problemen werden opgelost. Zo lukte het ons ook in het afgelopen jaar onze klanten 

iedere week weer van een goed gevuld voedselpakket te kunnen voorzien. We zijn blij dat de gemeente 

Zeewolde onze Voedselbank voor het tweede jaar met subsidie ondersteunde. Na een aantal financieel 

moeilijke jaren zette in het afgelopen jaar het herstel gelukkig door. Ook dankzij particulieren, 

organisaties en kerken die ons financieel steunden. En natuurlijk niet te vergeten die 118 nieuwe 

donateurs die zorgen voor een vaste jaarlijkse inkomensstroom. Dat betekende dat we in het afgelopen 

jaar niet alleen de dagelijkse uitgaven konden betalen, maar ook weer konden beginnen met het 

broodnodig opbouwen van reserves om grote uitgaven in de toekomst te kunnen betalen. 
 

En het komende jaar? Er zijn inmiddels vaccins tegen het coronavirus, maar de gevolgen van de 

pandemie op de economie, de werkgelegenheid zijn nog onbekend. Te verwachten is dat er de komende 

tijd meer mensen bij de Voedselbank zullen aankloppen. Het is een uitdaging, die we vol moed aangaan.   
 

Jan Klop,  

voorzitter Voedselbank ‘de Kostmand’ Zeewolde. 

 

 
 
 

 

              Oog voor voedsel – Hart voor mensen 
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Bestuur 2020 
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 2020 
David van Raalten (voorzitter) 

Marleen Wessels  

Yoram Roemersma 
 

Mutaties per 31-12-2020 
De bestuurstermijnen van Alice de Zeeuw en Frits Grijsen liepen op 31 december 2020 af, maar beiden 

waren bereid nog een extra termijn van 3 jaar te blijven.  
 

David van Raalten trad op 31-12-2020 af als lid van het College van Advies, deze functie is begin 2021 

ingevuld door Maart Norder. 
 

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 de voltallige CvA. 

 

Kengetallen 
 2018 2019 2020 

Aantallen op 31 december:    

Aantal huishoudens 28 25 37 

Aantal personen 76 74 100 

Aantal kinderen t/m 17 jaar 33 33 45 

    

Totalen per jaar:    

Aantal voedselpakketten 1.675 1.341 1.691 

Aantal huishoudens 55 53 60 

Aantal personen 148 144 169 
 

 

Door de coronacrisis steeg het aantal pakketten in het afgelopen jaar ten opzichte van 2019. Door de 

eerste coronavrije maanden en de herindicaties in oktober bleef de stijging over het gehele jaar steken 

op gemiddeld 25%. Er waren echter ook weken waarin de stijging 40% of meer bedroeg. 
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Speerpunten 2020 
Er waren voor het afgelopen jaar een aantal speerpunten opgesteld, maar door de coronacrisis ging 

vanzelfsprekend veel aandacht uit naar andere onverwachte problemen.  
 

De coronacrisis 
Aan het begin van het jaar zagen we het coronavirus door de wereld trekken, ook in Nederland en in 

Zeewolde. Geen enkel onderdeel van de samenleving ontkwam aan de gevolgen van de crisis. Ook onze 

Voedselbank kreeg ermee te maken. Een aantal vrijwilligers uit de risicogroepen koos ervoor te stoppen 

met het werk, anderen zetten juist een stapje extra. De toevoer van voedsel uit Amsterdam dreigde te 

stagneren, maar dit duurde gelukkig maar kort. In goede samenwerking met Open Haven konden we een 

veilig uitgiftesysteem ontwikkelen. Persoonlijke fysieke contacten werden beperkt, bijeenkomsten waren 

niet toegestaan. Vanuit het dorp kregen we van allerlei kanten hulp aangeboden, zowel met geld als met 

voedsel. Hartverwarmend was dat om te zien. 
 

Een aantal voorbeelden van die hulpacties: 

- Half maart werden we door het vakantiepark de Eemhof gebeld of we geïnteresseerd waren in 

het resterende voedsel omdat het vakantiepark door het coronavirus gesloten werd. Het bleek 

te gaan om maar liefst 14 pallets, veel te veel voor ons. Daarom vroegen we onze collega's van 

de voedselbanken in Nijkerk en Lelystad te hulp. 
 

- Jos Oostendorp begon met ‘Zeewolde Helpt’ een geweldige actie.  

Uit de opbrengst konden meerdere weken onze voedselpakketten 

worden aangevuld met producten van lokale ondernemers. 
 

- Van de PvdA Flevoland kregen alle voedselbanken in onze provincie voor € 500,- aan houdbaar 

voedsel, die ze op zaterdagmorgen 28 maart in Zeewolde kwamen afgeven. 
 

- De 10-jarige Thijs de Bruine wist met een etmaal afzien een dikke duizend euro voor de 

voedselbank binnen te halen. Hij verbleef 24 uur lang op de trampoline in de achtertuin en liet 

zich voor die moedige actie sponsoren door wie ook maar iets wilde geven. 
 

- In de week van maandag 24 t/m zondag 30 augustus 2020 was er bij Albert Heijn een voedsel-

inzamelactie. Klanten konden ontbijtproducten kopen en vervolgens aan de voedselbank 

doneren. Er werd volop gebruik van gemaakt. 
 

- Van supermarkt DEEN konden we een volle rolcontainer voedsel in ontvangst nemen. Ook hier 

konden klanten producten doneren in de winkel om ons te steunen tijdens de coronacrisis. 
 

- Verder werden er door inwoners nog diverse andere acties voor de voedselbank georganiseerd: 

Maayke Veldhuyzen organiseerde de Benefood Show - een online quiz bij de Lokale Omroep 

Zeewolde, reisadviseur Nathalie Veenstra organiseerde de online pub quiz ‘Help ik wil op 

vakantie’ en een groep vrienden organiseerde de Koningsdagquiz. 
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De oorspronkelijke speerpunten voor 2020 waren: 
1. verstevigen financiële basis; 

2. behoud van onze Groen en Veilig status; 

3. motivatie en betrokkenheid van en met onze vrijwilligers verstevigen; 

4. vernieuwen benodigde protocollen (privacy, integriteit, vertrouwenspersonen, etc.); 

5. communicatie en pr; 

6. maatschappelijke aanwezigheid. 

 

1. Verstevigen financiële basis 
De jaren 2017 en 2018 waren financieel erg zwaar, met name 2018 werd met een groot verlies 

afgesloten. Toen was de situatie heel zorgelijk: hoe lang houden we dit nog vol? Gelukkig kregen we 

zowel in 2019 als in 2020 tijdelijk financiële hulp van de gemeente Zeewolde. Beide jaren konden we 

daarom met een positief saldo afsluiten. Dat betekende dat we niet alleen de dagelijkse uitgaven 

konden betalen, maar ook weer konden beginnen met het broodnodige opbouwen van reserves om 

grote uitgaven in de toekomst te kunnen betalen, bijvoorbeeld de vervanging van de bestelauto. 
 

Tegelijkertijd zijn we aan de slag gegaan om te zorgen voor meer structurele inkomsten, zodat we 

minder afhankelijk worden van incidentele giften en subsidies. Een donateursactie leverde 118 

aanmeldingen op in 2020 , die samen voor bijna € 8.500,-- aan vaste inkomsten zorgen.  

 

2. Behoud van onze Groen- en Voedselveiligstatus 
Ook in 2020 behielden we onze Groen en Veilig status. Bij een 

controle in augustus 2020 van Senz, een uitvoeringsorganisatie van 

de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  (NVWA), kreeg onze 

voedselveiligheid, net zoals in het jaar 2019, een 9,7. Daar zijn we 

trots op! 

 

3. Motivatie en betrokkenheid vrijwilligers verstevigen 
Het bestuur heeft vanaf 2019 de ‘werkvloer’ op diverse manieren centraal gesteld, onder anderen 

door die een prominente plaats te geven op de agenda van de bestuursvergaderingen en door het 

met regelmaat bezoeken van de werkvloer. Door de coronacrisis kwam dit op een laag pitje te staan. 

Na maart 2020 konden er geen bestuursvergaderingen meer worden gehouden en de jaarlijkse 

vrijwilligersdag  en het gezamenlijke ontbijt van Deen werden helaas geannuleerd. Wel bezorgden 

bestuursleden kort voor de kerst bij alle vrijwilligers een kerstbrood. Vrijwilligers worden middels de 

‘Meedeler’, het maandelijkse informatiebulletin van de Voedselbanken Nederland en onze eigen 

kwartaal ‘Nieuwsbrief’ geïnformeerd over alle zaken die in de organisatie speelden.  

 

4. Privacy, integriteit, vertrouwenspersonen en VOG’s 
Het zal duidelijk zijn dat privacy en integriteit bij een voedselbank bij ons hoog op de agenda staan. 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 gekregen. Al deze gegevens (voor zover niet 

persoonlijk) zijn openbaar en staan op onze website: www.voedselbankzeewolde.nl/organisatie.  

 

 
 
 

 

about:blank
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5. Communicatie en PR  
Ook in 2020 is er veel aandacht besteed aan de communicatie naar de vrijwilligers, de inwoners en 

het gemeentebestuur van Zeewolde. Door de coronacrisis kon dit voor een groot deel alleen maar 

digitaal plaatsvinden. Maar de aandacht was groot: onze voedselbank was volop aanwezig in de lokale 

en sociale media, men kon bijna niet meer ons heen. Hierdoor ontbraken helaas wel de nodige 

persoonlijke contacten. 
 

     • Website 

Onze website www.voedselbankzeewolde.nl werd in 2020 door 1.849 ‘unieke personen’ bezocht, in 

de periode juli 2019 t/m december 2019 waren dat er 510. 
 

• Facebook 

Op 31 december 2020 had onze Facebookpagina 501 vaste volgers, op 31 december 2019 waren dat 

er 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 2020 verscheen er elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. Deze werd niet alleen verzonden  

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

december 2020 werd verstuurd onze 36 vrijwilligers, 118 donateurs en 147 andere personen. 

 
6. Maatschappelijke aanwezigheid 

Ook dit stond in het afgelopen onder druk door het coronavirus. Fysieke 

vergaderingen en bijeenkomsten waren het grootste deel van het jaar niet 

toegestaan. Het zogenaamde ketenoverleg met de gemeente Zeewolde, de MDF, 

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

ook in 2020 verder. Verder namen we deel aan overleggen met het IDPZ en de Arme Kant van 

Zeewolde. Samen gingen we onder meer aan de slag om die mensen te bereiken die recht hebben  

op een voedselpakket, maar er om wat voor reden dan ook geen gebruik van maken. 

 

Diversen 

• 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.  
 

• Huisvesting  

We waren op zoek naar een goede uitgifte- en opslagruimte. Dat deze ruimtes niet in hetzelfde 

gebouw zitten (kerkcentrum Open Haven en de oude brandweerkazerne), zorgt voor veel 

ongemak (heen een weer gesjouw met voedsel). Bovendien is de opslagruimte in de oude 

brandweerkazerne ver onder de maat. De zoektocht heeft het afgelopen jaar geen resultaat 

opgeleverd. 

 

• Samenwerking met Lelystad  

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

Zeewolde. Ook hierbij helaas de constatering dat deze in 2020 door de coronacrisis niet konden 

plaatsvinden. We hopen dit in 2021 weer te kunnen opstarten. 
 

 
 

 

about:blank
https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882
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Speerpunten 2021 
De coronacrisis duurt veel langer dan velen hadden verwacht. Ook wij hopen dat er in 2021 een einde 

komt aan deze crisis en de daarbij horende lockdowns, cq. beperkingen. De start van het vaccineren 

begin 2021 doet hopen op betere tijden. In 2021 willen we, naast het gebruikelijke bestuurswerk, extra 

aandacht geven aan: 
 

1) de motivatie en betrokkenheid van de vrijwilligers 

Doordat in 2020 door overheidsmaatregelen persoonlijke contacten en fysieke bijeenkomsten 

grotendeels niet mogelijk waren, stonden ook de contacten met de vrijwilligers onder druk. Dit 

hopen we in 2021 weer goed te maken. 
  

2) onze fysieke en maatschappelijke aanwezigheid in het dorp 

In 2020 géén actie op Koningsdag, géén kraam op Pinkendag, geen fysieke bijeenkomsten met 

andere (hulp)organisaties, etc. Nee, erg veel waren we er niet door de crisismaatregelen. Ook dit 

hopen we in 2021 weer gedeeltelijk op te kunnen pakken.  
 

3) zoeken naar klanten die onder de radar blijven 

Wij gaan in 2021 actief 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 zoeken naar een goede uitgifte- en opslagruimte in één gebouw: onze grote droom. 

Hiervoor schreven we al 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 structurele inkomsten 

Het begin is er: 118 donateurs, samen goed voor ruim € 8.000,-- per jaar. Maar dat is nog niet 

voldoende, we hebben jaarlijks circa € 18.000,-- nodig om ons werk goed te kunnen doen. We 

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

Daarom volgen er in 2021 nog een tweetal door de coronacrisis vertraagde acties onder het 

bedrijfsleven en de bewoners van het buitengebied. Verder gaan we nadenken over vervolgacties. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
De bedragen in dit verslag zijn afgerond op hele euro’s. 

 

BALANS  
 
 

  Debet   Credit 

Omschrijving 2018 2019 2020 Omschrijving 2018 2019 2020 

Bestelauto 6.227 4.595 3.500 Continuïteitsreserve 2.659 3.968  6.886 

Debiteuren 84 509 0 Reservering vervanging auto 
autoauto 

7.773 9.404 16.500 

Toezeggingen 0 6.000 0 Reservering onderhoud auto 1.200 2.500 1.755 

Spaarrekening 4.000 9.166 19.923 Reservering koelinstallatie 0 6.000 6.000 

Betaalrekening 2.926 5.669 17.791 Reservering fondswerving 0 2.500 1.506 

Vooruitbetaald
 518
 543
 469 

518 543 469 Reservering inkoop voedsel 0 0 7.000 

Nog te ontvangen   115 Reservering ‘Onder de radar’ 0 0 1.500 

    Crediteuren 2.143 2.060 0 

    Vooruit ontvangen bedragen 0 0 627 

    Nog te betalen bedragen 0 50 24 
 

13.755 26.482 41.798 
 

13.755 26.482 41.798 

 
Balans debet: 

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

- Debiteuren: op 31-12-2020 waren er géén bedragen die wij nog moesten ontvangen over het 

afgelopen jaar. 

- Toezeggingen: alle bijdrages die voor 2020 waren toegezegd, waren op 31 december 2020 

ontvangen. 

- Spaarrekening: het positieve saldo op onze spaarrekening op 31 december 2020. 

- Betaalrekening: het positieve saldo op onze betaalrekening op 31 december 2020. 

- Vooruitbetaalde bedragen: een bedrag dat betrekking heeft op het jaar 2021, maar al in 2020 

door ons betaald is. Hierbij gaat het om de verzekeringskosten voor onze bestelauto. 

- Nog te ontvangen bedragen: bedragen die betrekking hebben op het jaar 2020, maar nog niet 

ontvangen zijn. Het betreft een bedrag aan coronakosten dat gedeclareerd is bij de 

Voedselbanken Nederland. 

 

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

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

uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen.  
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- Reservering vervanging auto: voor de vervanging van de huidige bestelauto sparen we jaarlijks 

een bedrag te hoogte van de jaarlijkse afschrijving om de vervanging t.z.t. te kunnen betalen. Dit 

jaar is een extra bedrag aan deze reserve toegevoegd omdat door het toenemend aantal klanten 

de huidige bestelauto te klein wordt en de vervanging daarom eerder plaats zal vinden dan 

verwacht, namelijk begin 2021. 

Reserve 31-12-2019   €     9.405 

Afschrijving 2020   €     1.095 

Extra bijschrijving uit winst 2020  €    6.000 

Reserve 31-12-2020   €  16.500 

 

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

dat er bij dure reparaties in dat jaar te weinig geld is.  
 

- Reservering koelinstallatie: in verband met de toenemende eisen aan de voedselveiligheid zal 

onze volgende bestelauto een koelinstallatie moeten hebben. 
 

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

een betere financiële toekomst, d.w.z. minder incidentele giften, 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 om gelden te reserveren om in de toekomst 

zo nodig voedsel te kunnen kopen. 

-  

- Reservering ‘Onder de radar’: dit is een van onze actiepunten voor 2021,  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. 
 

- Crediteuren: er waren geen particulieren of bedrijven die op 31-12-2020 nog geld van ons te 

goed hadden. 
 

- Vooruit ontvangen bedragen: bedragen die ontvangen zijn in 2020, maar bedoeld zijn voor het 

jaar 2021: betreft € 627 aan donaties. 
 

- Nog te betalen bedragen: een rekening uit 2020, die nog niet betaald was op 31 december 2020: 

betreft een attentie voor de sponsoren. 

 

Tot slot:  

In 2020 hebben wij opnieuw extra gelden kunnen reserveren om onze financiële positie in de toekomst 

te versterken: de reservering aanschaf auto werd verhoogd naar € 16.500, nieuw zijn de reservering 

aankoop voedsel van € 7.000 en de reservering ‘Onder de radar’ van € 1.500.  
 

De ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’ geeft aan dat de continuïteitsreserve (het eigen vermogen) 

maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten mag bedragen, daar zitten we nu nog ruim onder. 
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RESULTATENREKENING 2020 
 

 Bedragen  Percentages 

INKOMSTEN 2018 2019 2020  2018 2019 2020 

Diaconieën 2.702 4.225 6.692  16% 14% 19% 

Particuliere incidentele giften 1.078 1.972 7.930  6% 6% 22% 

Vaste bijdragen donateurs   4.109    12% 

Steunfondsen en serviceclubs 1.326 9.112  4.021  8% 30% 12% 

Voedselbanken Nederland 1.000 1.000 1.000  6% 3% 3% 

Bijdragen bedrijven  1.500 2.117   5% 6% 

Subsidie gemeente Zeewolde  11.718 8.300   38% 24% 

Acties Voedselbank Zeewolde 758 498   4% 2%  

Overige inkomsten 481 508 558  2% 2% 2% 

Negatief saldo 10.150    58%   

 17.495 30.531 34.727  100% 100% 100% 

 
 Bedragen  Percentages 

UITGAVEN 2018 2019 2020  2018 2019 2020 

Niet doelgerichte uitgaven 182 240   1% 1%  

Huur 1.250 1.220 1.250  7% 4% 4% 

Opslag en vervoer pakketten 8.424 6.811 8.549  48% 22% 25% 

Autokosten 4.736 6.836 4.244  27% 22% 12% 

Afschrijving auto 2.210 1.631 1.095  13% 5% 3% 

Vrijwilligerskosten 370 515 686  2% 2% 2% 

Kosten fondsvorming   1.005    3% 

Overige kosten 323 572 1.170  2% 2% 3% 

Positief saldo  12.706 16.725   42% 48% 

 17.495 30.531 34.727  100% 100% 100% 

 
 

Controle financiële cijfers 

De bij dit jaarverslag opgenomen financiële cijfers zijn gecontroleerd op 1 maart 2021. Deze controle is 

uitgevoerd door Ed Loet-Loetoer en Erik Seinhorst. Zij constateerden dat de cijfers een correct en reëel 

beeld geven van de financiën van onze voedselbank in het afgelopen jaar. 
 

Onze bankrekening is gekoppeld aan een boekhoudprogramma. De bij- en afschrijvingen worden elke 

dag automatisch ingelezen. Hierdoor hebben we altijd snel een actueel overzicht. Een groot deel van de 

boekhouding wordt dus gedaan door de software. Vanzelfsprekend blijven specificaties en controles 

nodig.  

 

Onze voedselbank betaalt en ontvangt alleen bedragen via haar bankrekening en heeft géén kas, d.w.z. 

géén contant geld.  
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TOELICHTING INKOMSTEN 2020 
 

Giften diaconieën 

Jaarlijks ontvangen we van de diaconieën van de diverse kerken in Zeewolde bijdrages ten behoeve van 

ons werk. In 2020 bracht dit in totaal € 6.692 op, waaronder een gift van € 4.000 van de Evangelische 

Gemeente Zeewolde. 
 

Particuliere incidentele giften 

Jaarlijks ontvangen we van particulieren incidentele giften. Door de coronacrisis waren dat er in het 

afgelopen jaar onverwacht veel.  Ook werden er hulpacties door groepen particulieren opgezet, deze 

verantwoorden wij eveneens onder deze post. Het totaal bedrag in 2020 was maar liefst  € 7.930. 

Een paar voorbeelden van de hulpacties: 

• € 404 van de actie ‘Zeewolde Helpt’ van Jos Oostendorp. Van de totale opbrengst is voor € 1.600 

voedsel gekocht bij lokale middenstanders en over meerdere weken aan de voedselpakketten 

toegevoegd. Het restant is aan ons uitbetaald.  

• € 371 van de Koningsdag Quiz, een online actie van een groep vrienden. 

• € 374 uit de Benefoodshow, een Cahoot-quiz van Maayke Veldhuyzen. 

• € 245 van de quiz ‘Help, ik wil op vakantie’ van Nathalie Veenstra. 

• € 1.058 van Thijs de Bruijne die zich door wie ook maar iets wilde geven, liet sponsoren voor een 

etmaal afzien op de trampoline in de achtertuin. 
 

Vaste bijdragen donateurs 

In 2020 zijn we begonnen we met werven van vaste donateurs, die ons jaarlijks een bedrag geven. Op  

31 december 2020 waren er 118 donateurs, samen goed voor € 8.466 per jaar. Het afgelopen jaar was de 

opbrengst € 4.109 omdat het een onvolledig jaar betrof. 
 

Giften van steunfondsen en serviceclubs 

Vrijwel elk jaar ontvangen we bijdragen van steunfondsen en serviceclubs, zoals bijv. de RABO 

ClubSupport actie, de ING-actie ‘Help Nederland Vooruit’ en van de Rotary en de Lions uit Zeewolde. 

• deelname aan RABO ClubSupport Actie   €  3.021 

• gift van de Lions Club Zeewolde    €  1.000 

€  4.021 
 

Bijdrage Voedselbanken Nederland 

De jaarlijkse bijdrage van de Voedselbanken Nederland bedroeg in 2020 € 1.000. 
 

Giften van bedrijven 

• Van aannemersbedrijf Bramer BV    €  1.250 

• Uit een statiegeldactie bij Albert Heijn    €     367 

• Van adviesbureau Goud Advies een gift van   €     500 

€  2.117 
 

Subsidie gemeente Zeewolde 

Door de gemeente Zeewolde werd een subsidie toegekend en betaald van € 8.300,--. 
 

Acties van de Voedselbank Zeewolde 

Door de coronacrisis en de daarbij opgelegde beperkingen waren er in het afgelopen jaar géén fysieke 

acties op Koningsdag, Pinkendag of enig andere dag. 
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Overige inkomsten 

Omdat wij ten behoeve van de Stichting De Korenaar (Voedselbank Lelystad) vervoerskosten hebben 

gemaakt, ontvingen wij een vergoeding van € 558. 
 

Tot slot 

Dankzij de positieve resultaten over 2019 en 2020 kunnen we  voor het jaar 2021 met minder gemeen-

telijke subsidie toe. Door de toename van de inkomsten streven we er naar dat dit het laatste jaar is dat 

we steun van de gemeente Zeewolde nodig hebben. Wel blijft de garantiestelling die de gemeente ons in 

september 2012 toekende van kracht. 

 
TOELICHTING UITGAVEN 2020 
 

Huur 

De huur betreft het wekelijks gebruik op vrijdag van de uitdeelruimte in Open Haven à € 1.250 per jaar. 

De opslagruimte in de oude brandweerkazerne wordt door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. 
 

Opslag en vervoer voedselpakketten 

Hier staan de kosten voor de voedselpakketten (1.691 stuks) in 2020, in totaal € 8.549. De prijs bedroeg 

per pakket in 2020 € 5,06 (in 2019 € 5,05 en in 2018 € 5,03) en is ter dekking van de vervoerskosten 

Amsterdam – Lelystad en de opslagkosten in Lelystad, inclusief gebruik van hun koel- en vriesruimte. 

Voor de levensmiddelen zelf wordt niet betaald.  
 

Autokosten 

Dit betreft de kosten van: 

- brandstof    € 1.007 

- onderhoud en reparaties €    744 

- autowassen   €      32 

- wegenbelasting  € 1.875 

- verzekering auto (WA)  €    586 

€ 4.244 
 

 

Afschrijving auto 

Dit betreft de jaarlijkse afschrijving (waardevermindering) van onze bestelauto. 
 

Vrijwilligerskosten 

Dit betreft in 2020 de kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst begin 2020, de kerstattenties voor de 

vrijwilligers (Dikke Dries) en sponsoren (fles wijn) in december 2020 en attenties bij Lief & Leed.  

De jaarlijkse vrijwilligersdag en het gezamenlijke ontbijt van Deen konden door de beperkingen helaas 

niet plaatsvinden.  

- nieuwjaarsbijeenkomst  € 137 

- kerstattenties    € 482 

- Lief & Leed   €   67 

€ 686 
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Kosten fondsvorming 

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

incidentele giften en gemeentelijke subsidies. Voor deze acties hebben we de volgende kosten gemaakt 

(waarvan de polo’s en de roll-up banners natuurlijk meerdere jaren te gebruiken zijn): 

- advertentie Zeewolde Actueel  €    384 

- aanschaf polo’s met logo  €    220 

- aanschaf roll-up banners  €    379 

- overige kosten    €      22 

€ 1.005 
 

Overige kosten 

De overige kosten hebben betrekking op diverse uitgaven, te weten:   

- kantoorbenodigdheden  €       18 

- telefoonkosten    €     369 

- softwarepakket boekhouding  €     149 

- bankkosten    €     199 

- bestuurskosten  (VOG’s)  €     109 

- kosten website    €     212 

- diverse kosten    €     114 

                                                      €  1.170 
    
Tot slot 

• Tot op heden kopen wij géén voedsel in, één van onze doelstellingen is het voorkomen van 

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

Wij zijn hiervoor afhankelijk van het distributiecentrum in Amsterdam, plaatselijke supermarkten, 

lokale bedrijven en particulieren. Maar doordat supermarkten steeds beter voedseloverschotten 

kunnen voorkomen, dreigt er de komende jaren minder voedsel beschikbaar te komen voor de 

voedselbanken 

• Onze Voedselbank draait op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Wij hebben geen 

betaalde krachten, alle bestuurs- en adviesleden en vrijwilligers werken onbezoldigd. 

 
 


