Stichting Voedselbank Hillegom
Verantwoording 2016
Algemeen
Ondanks verbeteringen in de economie bleek "de voedselbank" in het verslagjaar 2016 nog zeer
benodigd. Het aantal gezinnen dat afhankelijk was van de voedselbank in het verzorgingsgebied
Hillegom/de Zilk wisselde wel enigszins van samenstelling, maar bleef qua aantallen nagenoeg gelijk
t.o.v. het vorige verslagjaar. De Voedselbanken bleven zich beter organiseren, zowel lokaal, als
centraal bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. Voedselveiligheid werd een gegeven dat strikt
diende te worden nagestreefd. (Voedselbank Hillegom heeft dit certificaat verkregen !)
Bestuur
De bestuurssamenstelling bleef ook in 2016 ongewijzigd, maar er werd wel een begin gemaakt met
het zoeken naar vervangers voor de functie penningmeester en secretaris.
Nb. Begin 2017 heeft dat geresulteerd in een nieuwe bestuurssamenstelling (zie betreffende
webpagina)
Het bestuur bestond in het verslagjaar 2016 uit: de heer J .van Steijn, voorzitter, de heer L. Verhoeks,
secretaris, de heer F. Hulst penningmeester, mevrouw L. Geljon, coördinator en mevrouw H. van den
Berg, lid.
Activiteiten
Het bestuur kwam in 2016 elf maal bijeen. De belangrijkste taak van het bestuur blijft - het op peil
houden van de voedselstroom voor haar cliënten. 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.
Via diverse bijeenkomsten van de vereniging Voedselbanken Nederland en de regionale
"Haaglanden" en "Duin en Bollenstreek", werd contact onderhouden met collega bestuurders en
met hetgeen er verder in Nederland speelde.
De periodiek "MEEdeler" voorziet de voedselbanken regelmatig van informatie en "best practices".
Ook in het 2016 werd er weer een aantal inzamelingsacties bij de supermarkten georganiseerd door
kerken en scholen. Een speciale vermelding verdienen de acties en de (financiële) bijdragen van “Het
Huis van Tante Trees”, welke boven verwachting waren.
(Mogelijke) Cliënten worden grotendeels bij de VB Hillegom aangemeld via Kwadraad (Stichting
Maatschappelijk werk), waar ook aanvragen van Stichting Jeugd en Gezin én het lokaal loket van de
Gemeente Hillegom binnenkomen. Ook via andere hulpverlenende instanties zoals Stichting Mee, de
Brijder stichting, Binnenvest (Leiden) , stichting 's Heerenloo en Vluchtelingenwerk, alsmede de ISD
of door een bewindvoerder komen aanvragen binnen.
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Met iedere cliënt wordt contact opgenomen voor een kennismaking op locatie van de VB en ook in
het verdere traject blijft dit contact met cliënten en hulpverlenende instanties de
verantwoordelijkheid van onze coördinator, die zo de spil vormt van het werk.
Dagelijks / Wekelijks worden "overtollige" voedselproducten opgehaald bij lokale supermarkten en
regionale distributiecentra. Ook worden wekelijks extra producten (meestal verse groenten en
brood) aangeschaft die niet voldoende voorradig zijn.
Deze voedselproducten worden opgeslagen in schappen, koelers en vriezers en worden deels
verdeeld en klaargezet voor wekelijkse ontvangst door de cliënten. De cliënten van de VB Hillegom
kunnen daarbij ook keuzes maken uit het beschikbare assortiment.
Producten worden actief beheerd obv houdbaarheidsdata en producten die "over de datum"zijn
worden afgevoerd.
In 2016 kon door na diverse inspanningen, van met name de voorzitter, het certificaat
voedselveiligheid in ontvangst genomen worden. De "waarde" van dit certificaat zal regelmatig
getoetst blijven worden door een onafhankelijke instantie, die ongeplande controles uitvoert en
daarbij (nieuwe) aanbevelingen doet.
De bestaande huisvesting blijft een onzekerheid en heeft de voortdurende aandacht van het
bestuur.
Fondsenwerving
T.o.v. 2015 bleef het aantal cliënten nagenoeg constant. De noodzaak om bij te kopen nam iets af,
waardoor de uitgaven aan voedsel daalde van € 29.500 in 2015 naar € 24.000 in 2016; een bedrag
nagenoeg gelijk aan de begroting. Het uitgaven niveau is daarbij terug op het niveau van 2014.
Echter, we blijven sterk afhankelijk 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.
Daarnaast ontvingen we een groot aantal giften van mensen, bedrijven en organisaties die ons werk
steunen. In totaal werd in 2016 ruim € 28.000 aan giften ontvangen, naast de vaste bijdrage van de
deelnemende kerken die € 6000 bedroeg. Een stijging van zo’n 15% in vergelijking met 2015.
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.
Ontwikkelingen bij de voedselbank
Door de jaren lang aanhoudende economische en financiële crisis steeg het aantal
cliënten de laatste jaren sterk. In 2010 waren er gemiddeld 23 gezinnen aangewezen op
voedselhulp, 35 in 2011 en in december 2015 waren het er gemiddeld 60. Dit gemiddelde aantal
cliënten bleef in 2016 nagenoeg constant, eind december maakten 56 gezinnen gebruik van de VB.
Het bestuur ziet kansen en mogelijkheden om de hulpverlening steeds meer “op maat” te kunnen
afleveren. Het is algemeen bekend dat ontbrekende of beperkte keuzevrijheid door iedereen als zeer
onprettig en onwenselijk wordt ervaren. Juist in een situatie waarin onze cliënten weinig te kiezen
hebben, zien wij het als een uitdagende opdracht –waar mogelijk- enige verlichting hierin te brengen.
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Net zoals vorige jaren wordt het batig saldo van 2016 toegevoegd aan het vermogen om de
continuïteit van onze werkzaamheden op langere termijn te garanderen. Dit is nodig omdat giften en
acties een ongewisse basis vormen voor ons werk.
Omdat onze huisvestingssituatie nog steeds onzeker is, blijft de eerder gemaakte voorziening voor
nieuwe huisvesting gehandhaafd op € 13.000.
Ook worden wet- en regelgevingeisen rondom voedselveiligheid steeds verder uitgebreid, hetwelk
een voorziening vereist van € 2.700

Financiële verantwoording (samenvatting)
Staat van baten en lasten 2016 (Euro’s)
Baten

2016

Begroting

Bijdrage kerken
Bankrente
Giften & Donaties
Overige opbrengsten

5000
150
27203
2010

6000
125
22250
1500

Totaal

34363

29875

Lasten
Hulpverlening
Bestuurskosten
Bankkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Promotiekosten
Exploitatie saldo

2016

Begroting

26205
0
146
0
980
157
6875

27500
400
200
500
200
300
775

34363

29875

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.
Dit inkopen van producten zal -naar zoals dit zich laat aanzien- een steeds belangrijker rol gaan
spelen. Centraal komt er steeds minder voedsel beschikbaar, doordat de producenten/leveranciers
zich ook beter inrichten om overproductie cq te grote voorraden te voorkomen.
Met dit al zijn wij dankbaar voor de significant hogere inkomsten aan giften dan begroot.
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Balans per 31 December 2016 (Euro’s)
Balans 2016
Aanhangwagen
Rek.crt. Stichting ISF
Overige vorderingen
Liquide middelen
Eigen vermogen
Voorziening huisvestingskosten
Voorziening voedselveiligheid
Lening o/g ISF
Exploitatie 2016

Activa
1815
1001
502
37846

Passiva

13544
13000
2745
5000
6875
41164

41164

Zie verslag voor toelichting op de voorzieningen voor
Huisvestingkosten en Voedselveiligheid.
Begroting 2017 in Euro’s
Baten

2017

Bijdrage kerken
Bankrente
Giften & Donaties
Overige
opbrengsten

5000
100
22450

Totaal

28900

1350

Lasten
Hulpverlening
Bestuurskosten
Bankkosten
Bezorgkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Promotiekosten
Afschrijvingen
Exploitatie saldo

2017
25750
250
200
200
750
750
500
500
0
28900

Toelichting:
De prognose is gebaseerd op een verwachting van een constante tot licht dalende hulpvraag. Het
bedrag aan giften kan sterk fluctueren en wordt derhalve conservatief ingeschat.
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