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Inleiding
In het afgelopen jaar slaagde de Zeewolder Voedselbank er weer in om Iedere week een goed gevuld
voedselpakket van prima kwaliteit aan te bieden voor een groot aantal dorpsgenoten. Onze klanten
mogen daar op blijven rekenen. Vrijwilligers en bestuur hebben zich op allerlei manieren ingespannen
om dat te realiseren. Daarbij staat voorop dat wij zorgvuldig en respectvol omgaan met de mensen die
wij in hun kwetsbare positie enige ondersteuning kunnen bieden. De continuïteit van de organisatie en
haar werk stond aan het begin van het jaar onder druk, omdat we al langere tijd in moesten teren op
onze financiële reserves. We zijn erg dankbaar dat de gemeente Zeewolde onze Voedselbank met een
subsidie ondersteunde. Daarmee werd de basis gelegd voor herstel van onze financiën. In het afgelopen
jaar zette dat herstel door, dankzij particulieren, organisaties en kerken die ons steunden.
We mochten rekenen op een grote groep vrijwilligers die zich onder leiding van de coördinatoren
geweldig hebben ingespannen om in Zeewolde en omgeving levensmiddelen op te halen en op te slaan.
Te grote hoeveelheden levensmiddelen werden gedeeld met de Voedselbank Lelystad en de wekelijkse
pakketten werden daarmee aangevuld. Iedere week zijn er vrijwilligers die naar Lelystad gaan om de
pakketten in te pakken en aan te vullen, de uitgifteruimte in Open Haven inrichten, de pakketten
uitgeven, en alles weer opruimen. Daarnaast is er het wekelijkse overleg van vrijwilligers met andere
organisaties over klanten, aangeboden levensmiddelen, opslag en natuurlijk de zorg voor
voedselveiligheid. Dit direct uitvoerend werk, - kortweg de “werkvloer” - is waar alles om draait.
Veelomvattend, afwisselend, een goed samenspel, een pittige opgave en veel voldoening gevend.
In dit verslag geven wij een beeld van en leggen verantwoording af over onze werkzaamheden in 2019.
Jan Klop, voorzitter Voedselbank de Kostmand Zeewolde.

Bestuur
Jan Klop ( voorzitter )
Frits Grijsen ( penningmeester )
Erik Seinhorst ( secretaris )
Alice de Zeeuw ( algemeen bestuurslid en voedselveiligheid )
Ed Toet-Loetoer ( algemeen bestuurslid en fondswerving )

College van Advies
David van Raalten ( voorzitter )
Marleen Wessels
Yoram Roemersma

Mutaties
In 2019 traden Marnix Tamse ( voorzitter ) en Karlien Lodewijk ( algemeen bestuurslid )af.
Addie van den Hoek trad af als lid van het College van Advies.
Jan Klop verruilde het voorzitterschap van het College van Advies voor het voorzitterschap van het
bestuur.
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Voedselbank kengetallen
2017
Aantallen op 31 december:
Aantal huishoudens
Aantal personen
Aantal kinderen t/m 17 jaar
Totalen per jaar:
Aantal voedselpakketten
Aantal huishoudens
Aantal personen

1.406

2018

2019

28
76
33

25
74
33

1.675
55
148

1.341
53
144

Het aantal klanten bleef in 2019 ongeveer gelijk aan dat van het jaar ervoor. Het totaal aantal
huishoudens dat een beroep op ons deed was 53 (in 2018: 55) en het aantal betrokken personen
daarbij was 144 (in 2018: 148). Ondanks dit was het aantal voedselpakketten dat we uitgaven
beduidend lager: 1.341 in het afgelopen jaar tegen 1.675 in 2018. Dat betekent dat er gemiddeld
korter gebruik werd gemaakt van onze hulp, dat het ‘geen pakket zonder traject’ blijkbaar helpt.

Speerpunten 2019
In ons jaarverslag over 2018 benoemden we de volgende speerpunten voor 2019:
1. verstevigen financiële basis;
2. behoud van onze Groen-status;
3. motivatie en betrokkenheid van en met onze vrijwilligers verstevigen;
4. vernieuwen benodigde protocollen (privacyreglement);
5. communicatie en pr;
6. maatschappelijke aanwezigheid (bijv. Koningsdag, Pinkendag);
7. vergroting aandacht serviceclubs;
8. nauwe samenwerking met Voedselbank ‘de Korenaar” in Lelystad.

1. Verstevigen financiële basis
De problematische financiële situatie waarmee 2019 werd begonnen ontstond door het wegvallen
van grotere donaties. Het aantal goede doelen is groot en onze Voedselbank is er maar één van. Dat
maakt ons als organisatie kwetsbaar en aan de verplichting om wekelijks garant te staan voor
voldoende voedselpakketten zou niet meer voldaan kunnen worden. De gemeente Zeewolde
subsidieerde onze Voedselbank in 2019. Verder is er een werkgroep aan de gang gegaan om zorg te
gaan dragen voor meer structurele inkomsten door diverse acties. Daarmee wordt beoogd dat er
jaarlijks een vast bedrag aan inkomsten binnenkomt. Dat maakt de organisatie minder kwetsbaar. De
werkgroep is voortvarend aan het werk gegaan. Daarnaast konden we in 2019 onze reserves weer
gaan opbouwen om diverse grotere uitgaven in de toekomst te financieren. Ook is er hard gewerkt
aan de verbetering van de PR om naamsbekendheid en maatschappelijk draagvlak te genereren. Het
resultaat in 2019 was, dat onze Voedselbank veel beter scoorde als “goed doel” dan in het
voorgaande jaar.

2. Behoud van onze Groen- en Voedselveiligstatus
Ook in 2019 behielden we onze groenstatus. Bij een onverwachte controle in augustus van een
inspecteur van Senz, een uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA), kreeg onze voedselveiligheid een 9,7! Het rapport zegt dat we de voedselveiligheid
bij onze Voedselbank heel serieus nemen. In 2018 was de beoordeling een 9,5.
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3. Motivatie en betrokkenheid vrijwilligers verstevigen
Het bestuur heeft in 2019 de “werkvloer” op diverse manieren centraal gesteld. Allereerst om die in
prominente plaats te geven op de agenda van de bestuursvergaderingen. Alle aandacht, tijd en
energie voor de vragen die van de werkvloer kwamen en altijd met de vraag: wat kan het bestuur
daar aan bijdragen. Leden van het bestuur bezochten met regelmaat de werkvloer. In juni
organiseerde het bestuur een gezellige barbecue. Om onze uitvoerende vrijwilligers nauw te
betrekken te houden bij de hele organisatie werden zij middels de “Meedeler” van Voedselbanken
Nederland en onze eigen “Nieuwsbrief” geïnformeerd over alle zaken die in de organisatie speelden.

4. Vernieuwen privacyreglement en opstellen ‘Register Gegevensverwerking’
Het zal duidelijk zijn dat de privacybescherming bij een voedselbank erg belangrijk is. Het afgelopen
jaar hebben we ons privacyreglement geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe AVG-wetgeving
(Algemene Verordening Gegevensbescherming ). Ook is het verplichte 'Register Gegevensverwerking'
toegevoegd, een schematische weergave van alle door ons verwerkte gegevens. Beide stukken zijn
openbaar en staan op onze website: www.voedselbankzeewolde.nl/organisatie. De gegevens van
onze klanten zijn alleen bekend bij de coördinatoren en de klantenadministratie. Natuurlijk zal een
vrijwilliger wel eens een klant herkennen, Zeewolde is niet voor niets een dorp, maar voor ons allen
geldt vanzelfsprekend een geheimhoudingsplicht.

5. Communicatie en PR
In 2019 is er veel aandacht besteed aan de communicatie naar de vrijwilligers, de inwoners en het
gemeentebestuur van Zeewolde. Met name via de ‘social media’ gaat dat naar wens, maar daarmee
bereiken we maar een deel van de inwoners. De mogelijkheden via papieren huis-aan-huis bladen zijn
veel beperkter. Er is maar één lokaal huis-aan-huis blad dat wekelijks wordt verspreid en 1
maandelijks. Het is altijd afwachten of de kopij ook daadwerkelijk wordt geplaatst. Daarom hebben
we in het afgelopen jaar bij een aantal acties ook posters opgehangen bij middenstanders in het
centrum om het bereik te vergroten.

• Website
In het afgelopen jaar is onze website www.voedselbankzeewolde.nl geactualiseerd en vernieuwd,
waarbij we ons meer zijn gaan richten op de gebruikersvriendelijkheid voor onze doelgroep.
Daarnaast is er natuurlijk veel algemene informatie te vinden over onze Voedselbank.
Vanaf 1 juli 2019 houden we bij hoe vaak onze website wordt bezocht. In totaal hebben in de periode
van juli 2019 t/m december 2019 510 personen de website 755 maal bezocht.

• Facebook
Door omstandigheden moesten we in juni een nieuwe facebookpagina aanmaken. We begonnen dus
weer van voren af aan en de 192 volgers waren we kwijt. Door een aantal acties kwamen we al snel
weer op veel volgers en op 31 december 2019 waren dat er al 308. Opvallend, maar niet helemaal
onverwacht, is dat daarvan 81% vrouw is en 19% man.
Onze berichten worden goed bekeken, met name door het delen op nieuwsgroepen als ‘Zeewolde
ontmoet Zeewoldenaren’ en ‘Je bent een Zeewoldenaar als …’ bereiken we regelmatig tussen de
1.500 en 2.5000 mensen.
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• Nieuwsbrief
Ook in 2019 verscheen er elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. Deze werden de afgelopen jaren
alleen verzonden naar de vrijwilligers, maar begin 2019 hebben we de doelgroep gewijzigd in ‘alle
belangstellenden’. De nieuwsbrief van december werd verzonden naar, naast de vrijwilligers, 112
andere personen.

6. Maatschappelijke aanwezigheid
Traditiegetrouw was onze Voedselbank met een kraam aanwezig op Koningsdag in Zeewolde. Een
goede gelegenheid om zich te presenteren en desgevraagd informatie te geven. Er werd een folder
uitgereikt en men kon een bijdrage doneren. In 2019 zagen wij af van deelname aan de Pinkendag.
In 2019 werd een begin gemaakt met de verdere opbouw en samenwerking met verschillende lokale
organisaties. Er werd contact gezocht en gevonden met het Interkerkelijk Diaconaal platform
Zeewolde (IDPZ) onze Voedselbank ontvangt veel steun vanuit de Zeewolder kerken. Ook met
Stichting “de Arme kant” en met de organisatie van het brooddelen werd contact gelegd, alsmede
met het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland ) De laatste organisatie verzorgde in 2019
de indicatie van onze klanten.

7. Vergroting aandacht serviceclubs.
Onze Voedselbank werd benaderd door de Lionsclub uit Zeewolde. Zij wilden in 2019 een deel van de
opbrengst van hun jaarlijkse haringparty schenken. Dat leverde een aanzienlijk bedrag op. Wij waren
bereid om het werk van onze Voedselbank nader toe te lichten. Ook met de Rotaryclub in Zeewolde
zijn contacten geweest. Ook werd iedere gelegenheid aangegrepen om ons netwerk verder te
ontwikkelen. Zo werd er op 3 juni door ons bestuur een “Pitch“ gehouden voor een groep Zeewolder
jonge ondernemers over het werk van de Voedselbank.

8. Nauwe samenwerking met Voedselbank “de Korenaar” te Lelystad.
In 2019 hebben wij het initiatief genomen tot overleg met het bestuur van Voedselbank “de
Korenaar” in Lelystad. Niet in het minst omdat wij wat de landelijke distributie van levensmiddelen
betreft helemaal afhankelijk zijn van deze Voedselbank, maar ook omdat wij door goed contact en
overleg van hun ervaringen kunnen leren. Op 15 april brachten wij het eerste bezoek. Naast de
wederzijdse kennismaking, die buitengewoon prettig verliep, werden er goede afspraken gemaakt
omtrent onze samenwerking.
Op 24 mei bracht wethouder de Jonge van Zeewolde een werkbezoek aan onze partner “de
Korenaar” Hij werd ontvangen door het bestuur van Lelystad en werd uitgebreid geïnformeerd over
het werk van de Korenaar, de samenwerking tussen Lelystad en Zeewolde, de rol van het
gemeentebestuur van Lelystad, de financiële achtergronden en de nieuwste ontwikkelingen. Ook
sprak hij met onze vrijwilligers, die onze pakketten klaarmaakten. Alle aanwezige 50 vrijwilligers
werden door de Zeewolder wethouder getrakteerd op Appelflappen. Op 7 oktober was er een
tweede ontmoeting tussen de besturen van Zeewolde en Lelystad. Daarin werd vooral gesproken
over de gevolgen voor Zeewolde van het nieuwe “supermarktmodel, dat Lelystad gaat hanteren.

9.Diversen


Het bestuur vaardigde de voorzitter af naar de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken
Nederland in Houten. Een van de zaken die daar aan de orde werd gesteld was het project :”Onder
de radar.” Bedoeld om beter dan voorheen op het spoor te komen van mensen die voedselhulp
goed kunnen gebruiken en nu om uiteenlopende redenen niet in beeld zijn bij onze Voedselbank.
De eerste gesprekken over de situatie in Zeewolde zijn gevoerd.
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In het bestuur is gesproken over de huisvesting. Zowel het uitgiftepunt in Open Haven als de
opslag in de voormalige brandweerkazerne. Beiden zijn niet ideaal voor onze vrijwilligers en de
opslag is ver onder de maat. Het vraagt veel energie, omdat er steeds spullen heen en weer
gesleept moeten worden. De wens is uitgesproken om op zoek te gaan naar een combinatie van
uitgiftepunt en opslag.



Er is in 2019 een bezoek gebracht aan onze Voedselbank door een ARBO deskundige, die verslag
heeft gedaan van haar bevindingen.



Diverse activiteiten genereerden inkomsten in geld dan wel in natura. Statiegeldacties van
supermarkten, de ING bank, de RABO clubsupportacties, de jaarlijkse collectes van de Zeewolder
kerken, de Lions, de kinderdankdag en nog veel meer. De financiële bijdragen zijn verantwoord in
de jaarrekening.
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Financieel jaarverslag
De bedragen in dit verslag zijn afgerond op hele euro’s.

Balans per 31 december 2019
Omschrijving
Bestelauto
Debiteuren
Toezeggingen
Spaarrekening
Betaalrekening
Vooruitbetaald

Debet
2018
2019
6.227
4.595
84
509
0
6.000
4.000
9.166
2.926
5.669
518
543
13.755

Omschrijving
Continuïteitsreserve
Reservering vervanging auto
Reservering onderhoud auto
Reservering Koelinstallatie
Reservering Fondswerving
Crediteuren
Nog te betalen

26.482

Credit
2018
2019
2.659
3.968
7.773
9.404
1.200
2.500
0
6.000
0
2.500
2.143
2.060
0
50
13.755 26.482

Resultatenrekening
Inkomsten:
Diaconieën
Particulieren
Steunfondsen en stichtingen
VB Nederland
Bedrijven
Subsidie gemeente
Acties VB Zeewolde
Overige inkomsten
Negatief saldo

Uitgaven
Niet doelgerichte uitgaven
Huur
Opslag en vervoer pakketten
Autokosten
Afschrijving auto
Vrijwilligerskosten
Overige kosten
Positief saldo

2017
2.432
872
7.067
1.000
0
0
505
338
1.443

bedragen
2018
2019
2.702 4.225
1.078 1.972
1.326 9.112
1.000 1.000
0 1.500
0 11.718
758
498
481
508
10.150

13.657

17.495 30.531

2017

Bedragen
2018

2019

109
408
5.793
3.510
2.996
572
269

182
1.250
8.424
4.736
2.210
370
323

240
1.220
6.811
6.836
1.631
515
572
12.706

13.657

17.495

30.531
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percentage
2017
2018
2019
18%
16%
14%
6%
6%
6%
52%
8%
30%
7%
6%
3%
5%
38%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
11%
58%
100%

100%

100%

percentages
2017
2018
2019
1%
1%
1%
3%
7%
4%
42%
48%
22%
26%
27%
22%
22%
13%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
42%
100%

100%

100%
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Geldstromen:
Via de rekening courant is in 2019 € 23.675,50 uitgegeven en € 26.397,88 ontvangen.
Kascontrole
De bij dit jaarverslag opgenomen financiële cijfers zijn goedgekeurd tijdens een controle op
12 februari 2020. Deze controle is uitgevoerd door Ed Loet-Loetoer (alg. bestuurslid) Helena
Derksen (vrijwilliger)

TOELICHTING INKOMSTEN
Giften diaconieën
Jaarlijks wordt er door de diaconieën van de gezamenlijke kerken in Zeewolde in de maand
november een collecte gehouden ten behoeve van de Voedselbank. Samen met andere giften
van diaconieën bracht dit € 4.225 op.
Giften particulieren
Door een aantal particuliere donateurs worden periodiek giften overgemaakt naar onze
voedselbank. De totale opbrengst daarvan in 2019 was € 1.972.
Giften van bedrijven
Van diverse ondernemingen uit Zeewolde ontvingen wij totaal aan bijdrage € 1.500
Giften van steunfondsen en stichtingen
Dit jaar ontvingen wij van steunfondsen en stichtingen een totaal bedrag van € 9.112, namelijk:
 € 1.612 van de jaarlijkse RABO ClubSupport Actie;
 € 6.000 van de Lions Zeewolde (Haringparty);
 € 1.500 van de Stichting ING NL Fonds.
Gift Voedselbanken NL
Onze jaarlijkse gift van Voedselbanken Nederland bedroeg € 1.000
Subsidie gemeente Zeewolde
Door de gemeente Zeewolde werd een subsidie toegekend van € 11.718
Acties van de Voedselbank Zeewolde
Met de Koningsdag presenteerde wij ons aan het publiek. Onder andere door de verkoop van
loten konden we onze kas verrijken met € 497.
Overige inkomsten
Doordat wij ten behoeve van de Stichting De Korenaar (Voedselbank Lelystad) vervoerskosten
hebben gemaakt, ontvingen wij een vergoeding van € 508.
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Tot slot
Ondanks het positieve resultaat hebben we voor het jaar 2020 opnieuw subsidie aangevraagd.
Dit is het gevolg van de lage continuïteitsreserve (€ 3.967). In 2019 zijn namelijk reserveringen
opgebouwd voor aanschaf auto (€ 9.404), activiteiten t.b.v. fondswerving (€ 2.500),
koelinstallatie auto (€ 6.000) en onderhoud auto (€ 2.500). In december 2019 kregen we van de
gemeente het bericht dat in 2020 een voorschot subsidie is toegekend van maximaal € 8.300.
Hierdoor kunnen we in 2020 weer verder gaan met onze activiteiten.
Ter vergelijking is hieronder een procentuele verdeling van de inkomsten over de afgelopen
5 jaren in een overzicht weergegeven.
Inkomsten
2019
2018
2017
2016
2015
Diaconieën
14%
16%
18%
11%
19%
Particulieren
6%
6%
6%
12%
12%
Steunfondsen en bedrijven
35%
8%
52%
10%
10%
Voedselbanken NL
3%
6%
7%
Acties VB Zeewolde
2%
4%
4%
Overige
2%
2%
2%
Subsidie gemeente Zeewolde
38%
Verlies
0%
58%
11%
Totaal
100% 100% 100%

TOELICHTING UITGAVEN
Voedselpakketten
Onder voedselpakketten zijn weergegeven de kosten voor de voedselpakketten (1.342 stuks),
inclusief een nabetaling over 2018 van € 33,50. De prijs hiervan bedroeg in 2019 € 5,05 (in 2018
€ 5,03) per pakket en is ter dekking van de transport en opslagkosten. Voor de levensmiddelen
zelf wordt niet betaald. Voor de levering van voedselpakketten, waarvan de distributie en
verdeling via de Stichting de Korenaar in Lelystad verloopt, krijgt onze voedselbank periodiek
een kostprijsfactuur.
Bestelbus
Onder de bestelbus zijn weergegeven de kosten van brandstof, autowassen, wegenbelasting,
onderhouds- en reparatiekosten, schadeherstel, verzekering en afschrijving. Deze kosten zijn
fors hoger dan in 2018. Dat heeft te maken met de reparatie van schade ten gevolge een
aanrijding. De auto is namelijk WA verzekerd.
Overige kosten
Onder overige kosten zijn diverse uitgaven weergegeven, zoals huurkosten, bankkosten,
reiskosten wijzigingskosten Kamer van Koophandel, kosten website, telefoonkosten en kosten
ten behoeve van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
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Tot slot
Bij de uitgaven willen we verder toelichten dat de Kostmand géén voedsel inkoopt. Wij zijn
hiervoor volledig afhankelijk van het distributiecentrum in Lelystad, plaatselijke supermarkten,
andere lokale bedrijven en particulieren. De bestuurs- en adviesleden en de vrijwilligers werken
allen onbezoldigd.
Ter vergelijking is hieronder een procentuele verdeling van de uitgaven (inclusief afschrijving
auto) over de afgelopen 5 jaren in een overzicht weergegeven.
Uitgaven
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Voedselpakketten
39%
48%
42%
44%
44%
47%
Bestelauto
47%
40%
48%
43%
43%
42%
Overige
14%
12%
10%
13%
13%
11%
Totaal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
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