Stichting Voedselbank Hillegom
Verantwoording 2013
Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt
voor een ANBI erkende instelling.
Naam
Stichting Voedselbank Hillegom
Fiscaal nummer
851141353
Dossiernummer KvK
54062845
Contactgegevens
Voor Bestuurszaken
L.Verhoeks (secretaris)
De Savornin Lohmanlaan 11
2181 VR Hillegom
Telefoon 0252 518430
email: bertverhoeks@versatel.nl
Voor Cliëntenzaken
Mevrouw L.Geljon (coördinator)
Weeresteinstraat 5a
2182 GP Hillegom
Telefoon 0252 520318
email: luukgeljon@hetnet.nl
Voor giften
NL76RABO0167964275
De voedselbank heeft de ANBI status zodat giften onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar zijn.

Beleidsplan
Doel van de Stichting
De stichting heeft ten doel:
a. het bestrijden van armoede en verspilling in Nederland,in het bijzonder in Hillegom
en omgeving.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. de stichting dient bij het vorenstaande het algemeen belang.
Werkwijze van de Stichting
De stichting wil dit doel bereiken door het actief inzamelen van door bedrijven en
particulieren gratis verstrekt voedsel om dit eveneens gratis te verstrekken aan mensen
die daar volgens de geldende criteria van de Voedselbank Nederland recht op hebben en
door de bevoegde autoriteiten bij ons zijn aangemeld.
In gevallen waarin het op deze wijze verkregen voedsel tekortschiet wordt voedsel
aangekocht dat eveneens gratis wordt verstrekt aan de bovengenoemde doelgroep.
De stichting heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Voedselbank Leiden.

en andere voedselbanken uit de regio.
Werving van de benodigde middelen
De stichting verkrijgt de benodigde middelen uit giften van kerkelijke instellingen, bedrijven
en particulieren.
Het beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen geschiedt door de penningmeester die daarvoor een aantal
aparte rekeningen heeft geopend bij de Rabobank.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen doet hij regelmatig verslag van de ontvangen en
uitgegeven gelden.
Bij de aanvang van de werkzaamheden van de stichting maakt hij een openingsbalans op.
In het begin van elk volgende kalenderjaar te beginnen in 2012 maakt hij een winst- en
verliesrekening en een balans op over het voorgaande jaar en een begroting voor het
betreffende jaar en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan het bestuur.
De controle op de financiën geschiedt door een externe beoordelaar.
Besteding van het vermogen
De ingezamelde gelden worden nagenoeg geheel besteed aan het aankopen van voedsel
wanneer het gratis verkregen voedsel tekort schiet.
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
J.M.A van Steijn, Voorzitter
S. F. Hulst, Penningmeester
L. Verhoeks, Secretaris
L. Geljon, Coördinator
H.G.M van den Berg, Lid
Beloningsbeleid
Zowel bestuur als vrijwilligers genieten geen beloning. Voor de voedselbank gemaakte
kosten kunnen worden vergoed.

Jaarverslag 2013
Algemeen
De economische en financiële crisis duurde ook in het verslagjaar voort.
De sociale gevolgen tekenden zich steeds duidelijker af. Dit had ook invloed op het werk
van de voedselbanken. De behoefte aan een heldere structuur werd steeds groter. Dit
wordt nog eens geaccentueerd door de veranderingen die de overheid doorvoerde in
de belastingwetgeving rond de ANBI. Deze veranderingen zijn bedoeld om de ANBI
organisaties,dus ook de voedselbanken transparanter te maken in hun financiële
huishouding.
Deze ontwikkelingen hadden ook consequenties voor de samenwerking van de
voedselbanken in onze regio. Eind 2012 werd besloten dat de uitdeelpunten van de VB
Leiden, waaronder ook de VB Hillegom, als zelfstandige voedselbanken verder zouden
gaan. Wel is daarbij afgesproken dat de bestaande samenwerking tussen de verschillende
voedselbanken zal worden voortgezet.
De VB Hillegom diende daarop een aanvraag in voor voor het lidmaatschap van de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (voedselbanken.nl) die begin 2014 werd
ingewilligd.
Tevens werden voorbereidingen getroffen voor het maken van een eigen website
die per 1 januari 2014 voor het eerst is gepubliceerd.

Bestuur
De bestaande personele unie met het bestuur van de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds
(ISF) werd in 2013 voortgezet. Ook de bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd
Het bestuur bestaat uit: de heer J .van Steijn, voorzitter, de heer L. Verhoeks, secretaris,
de heer F. Hulst penningmeester, mevrouw L.Geljon,coördinator en mevrouw Van den
Berg,lid.
Activiteiten
Het bestuur kwam in 2013 tien maal bijeen. De belangrijkste taak van het bestuur is het op
peil houden van de voedselstroom voor een steeds groeiend aantal klanten. Het gaat
daarbij vooral om het plannen van acties, het werven van fondsen en het voortdurend
onder de aandacht brengen van de situatie en de noodzaak van de voedselbank.
Ook is er intensief overleg met de Intergemeentelijke Sociale Dienst, het Lokaal Loket van
de Gemeente en het maatschappelijk werk, instanties die voor ons beoordelen of cliënten
die zich bij de voedselbank melden in aanmerking komen voor hulp. Omdat steeds meer
cliënten de maximale duur van 3 jaar bij de voedselbank naderen wordt ook het
begeleiden van cliënten die geen recht meer hebben op steun van de voedselbank steeds
belangrijker.
De verantwoordelijkheid voor deze deze taken ligt vooral bij onze coördinator die zo de
spil vormt van het werk.
Daarnaast vormden de beleidswijzigingen nodig voor het aanpassen aan de nieuwe
structuur een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.
Cliënten
Het aantal cliënten steeg in het verslagjaar van 56 gezinnen in januari naar 64 in
december.
Fondsenwerving
Omdat het aantal klanten steeds groter wordt en de basispakketten steeds meer
verschralen moet de voedselbank steeds meer en vaker bijkopen. In het totaal werd in
2013 ruim € 19500 aan voedsel en andere zaken uitgegeven Om dit te kunnen betalen
worden we steeds afhankelijker van inzamelingsacties en giften. De kern van onze
financiën vormt de vaste bijdrage van de drie deelnemende kerken maar ons werk zou niet
mogelijk zijn zonder de inspanningen van veel van onze dorpsgenoten. Ook in het
verslagjaar werd er weer een aantal inzamelingsacties bij de supermarkten georganiseerd
door kerken, scholen en de Rabobank. Een speciale vermelding verdienen de actie van de
Jeu de boulesclub J.B.H en de bijdragen van “Het Huis van Tante Trees”. Daarnaast
ontvingen we een groot aantal giften van mensen die ons werk steunen waaronder de
beide Rotaryclubs in onze omgeving. In het totaal werd in 2013 ruim € 26400 aan giften
ontvangen naast de vaste bijdrage de deelnemende kerken die € 5750 bedroeg.
Ook langs deze weg willen we iedereen die heeft bijgedragen aan ons werk van harte
bedanken. We hopen ook in de toekomst op de medewerking van velen te mogen blijven
rekenen.
Vrijwilligers
Ons werk zou niet mogelijk zijn als we niet konden rekenen op een groot aantal
vrijwilligers die elke week klaarstaan om te zorgen dat ons werk goed verloopt. Ook hen
willen we langs deze weg hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Ontwikkelingen bij de voedselbank
Door de aanhoudende economische en financiële crisis stijgt het aantal klanten de laatste
jaren sterk. In 2010 waren er gemiddeld 23 gezinnen aangewezen op voedselhulp, in 2011
35 en in december 2013 waren het er 64. Tegelijkertijd verandert ook de samenstelling van
onze klantenkring. Steeds meer mensen die kortgeleden nog betrekkelijk welvarend waren

zijn nu aangewezen op voedselhulp. De verwachting is dat deze trend zich in de komende
jaren nog zal voortzetten.
Ook de aanbodkant verandert
De basishulp komt sinds onze aansluiting bij de Vereniging uit het Distributiecentrum
Haaglanden. De basispakketten krijgen steeds meer een minimumkarakter waardoor we
steeds meer op eigen kracht moeten opereren.
Het bestuur houdt er ernstig rekening mee dat ondanks de berichten dat de crisis over het
dieptepunt heen is de situatie bij de voedselbank niet snel zal verbeteren. Het batig saldo
van het verslagjaar wordt daarom toegevoegd aan het vermogen om de continuïteit van
onze werkzaamheden ook op langere termijn te kunnen garanderen. Dit is nodig omdat
giften en acties een ongewisse basis vormen voor ons werk.
Omdat onze huisvestingssituatie nog steeds onzeker is wordt de in 2012 gemaakte
voorziening voor een nieuwe huisvesting wordt verhoogd van € 8000 tot €13000.
(Zie voor verdere financiële gegevens onderstaande financiële verantwoording).
Financiële verantwoording (samenvatting)

Baten
Bijdrage kerken
Bankrente
Giften,Donaties e.d.

Staat van baten en lasten 2013
in euro's
2013 Lasten
5750 Hulpverlening
226 Bestuurskosten
26477 Bankkosten
Exploitatiesaldo
Algemene kosten

Totaal

32453

2013
19484
316
145
12497
11
32453

Toelichting
In de post giften zijn alle geschonken bedragen samengevat behalve de jaarlijkse bijdrage
van de kerken die apart wordt vermeld
De hulpverlening bestaat nagenoeg geheel uit producten die worden ingekocht als de
goederenstroom in natura tekortschiet om adequate voedselpakketten samen te stellen.
Balans per 31 december 2013
In euro's
Activa
Passiva
Aanhangwagen

1euro Voorziening
Huisvesting

13000

Rekening courant ISF

294 Lening ISF

5000

Te ontvangen rente

226 Batig saldo

11677

Liquide middelen

29156

Totaal

29677

29677

Toelichting
Het bestuur heeft inmiddels besloten om de vorig jaar gevormde voorziening Huisvesting
te verhogen met € 5000 omdat het voortbestaan van onze huidige kosteloze huisvesting
nog steeds onzeker is. De rest van het saldo wordt toegevoegd aan het vermogen ter

dekking van eventuele ongunstige ontwikkelingen in voedselstroom en/of klantenbestand.

Baten
Bankrente
Bijdrage kerken
Giften en Donaties
Statiegeld
Totaal

Prognose 2014
in euro's
Lasten
200 Hulpverlening

18417

5500
13900 Bestuurskosten

450

1000 Bankkosten

150

Batig saldo

1583

20600

20600

Toelichting
De prognose is gebaseerd op de in begin mei bekende cijfers.
Er is uitgegaan van een lichte daling van het aantal cliënten door de verwachte grotere
uitstroom van mensen aan het einde van hun voedselbankperiode.
Ook het bedrag aan giften schat het bestuur lager in dan in voorgaande jaren.

Geschiedenis

Financiële gegevens Stichting Voedselbank Hillegom
Oprichtingsbalans per 1 december 2011 1)
In euro's
Activa
Bank

I Passiva
5000 Lening Stichting ISF

Totaal
5000
1) In verband met de oprichting per1-12-2012 loopt het boekjaar van 1-12-1011 tot 31-12-20

5000
5000

Toelichting
De voedselbank Hillegom maakte tot 1december 2011 deel uit van de Stichting
Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), een interkerkelijke Stichting waarin de drie Hillegomse
kerken hun lokale diaconale werk hebben ondergebracht. Het ISF werd en wordt
nagenoeg geheel gefinancierd door de drie kerken maar de voedselbank ontving toen ook
al giften. Bij de oprichting van de voedselbank is afgesproken dat de financiële start zou
plaatsvinden via een lening van het ISF aan de voedselbank. In 2012 zijn giften voor de
voedselbank die nog binnenkwamen bij het ISF via een rekening-courant verrekend.
Vanaf 2013 gaan alle giften rechtstreeks naar de voedselbank. In 2012 is afgesproken dat
de kerken jaarlijks een bijdrage geven aan de voedselbank. Deze bijdrage bedroeg voor

2012: € 5000.

Baten

Staat van baten en lasten 2012
in euro's
2012
Lasten

2012

Bijdrage kerken

5000

15875

Bankrente
Giften,Donaties e.d.

174.
23566

Hulpverlening
Bestuurskosten

582

Bankkosten

104

Exploitatiesaldo
Totaal

28740

12179
28740

Toelichting
In de post giften zijn alle geschonken bedragen samengevat behalve de jaarlijkse bijdrage
van de kerken die apart wordt vermeld
De hulpverlening bestaat nagenoeg geheel uit producten die worden ingekocht als de
goederenstroom in natura tekortschiet om adequate voedselpakketten samen te stellen.
In de bestuurskosten zijn o.m. de kosten van de Kamer van Koophandel opgenomen.

Balans per 31 december 2012
In euro's
Activa
Aanhangwagen
Rekening courant ISF
Te ontvangen rente

Passiva
1euro Voorziening
Huisvesting
2145 Batig saldosaldo
2012
172 Lening ISF

Liquide middelen

14861

Totaal

17179

8000
4179
5000
17179

Toelichting
Het bestuur heeft inmiddels besloten om van het exploitatiesaldo € 8000 toe te voegen
aan een te vormen Huisvestingsfonds omdat het voortbestaan van onze huidige kosteloze
huisvesting zeer onzeker is. De rest van het saldo wordt toegevoegd aan het vermogen ter
dekking van eventuele ongunstige ontwikkelingen in voedselstroom en klantenbestand.

