Stichting Voedselbank Hillegom
Verantwoording 2018
Algemeen
Het verslagjaar 2018 was de voedselbank Hillegom het jaar van "we gaan verhuizen". In de loop van
dit kalender jaar werd het duidelijk: we móesten uit de St Jozefkerk, een leegstaande kerk in het
centrum van Hillegom, die ons zo'n tien jaar beschikbaar is gesteld als opslag- en uitgiftepunt.
Per 1 augustus 2018 werden we gesommeerd om per 1 feb 2019 alles leeg op te leveren.
Nu hadden we deze boodschap al een poosje zien aankomen, het was steeds maar uitgesteld, maar
nu was het zo. En wat nu te doen ? Het bestuur maakte plannen. Wanneer zou onze locatie
"geschikt" zijn, wat "moest er zeker " en wat "mocht evt". Met die eisen/wensenlijst zijn we
Hillegom gaan verkennen. En graag wilden we natuurlijk weer een locatie "om niet", dus zonder
kosten.
Eind 2018 zaten we nog steeds in de Jozefkerk; in de verantwoording over 2019 volgt er meer over
de verhuizing. Of zie www.voedselbankhillegom.nl voor actuele informatie.
Natuurlijk bleven we in het verslagjaar voorzien in de behoefte tot aanvulling van het dagelijks
benodigde. Het aantal gezinnen dat afhankelijk was van de voedselbank in het verzorgingsgebied
Hillegom/de Zilk bleef qua aantallen nagenoeg gelijk t.o.v. het vorige verslagjaar.
Centraal bij de Vereniging Voedselbanken Nederland werden (en worden) er steeds meer nieuwe en
goede afspraken gemaakt met leveranciers zoals bijv. grote supermarktorganisaties. Lokaal kan er
van die centrale afspraken goed gebruik gemaakt worden, maar er blijft ook lokaal nog wel wat te
regelen. We halen bijv. dagelijks het overblijvende brood op bij de AH en iedere maand halen we zo'n
400 eieren bij "de boer". Ingevroren vlees kunnen we in Leiden ophalen.
De voedselveiligheid is en blijft daarbij een belangrijk aspect. Voedselbank Hillegom heeft wederom
hiervoor het "groen-certificaat" kunnen prolongeren.
Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar 2018 uit: de heer J.M.A .van Steijn, voorzitter, de heer A.J.W.
Vledder, secretaris en wnd penningmeester (dus vacature), mevrouw L. Geljon, Client-coördinator
en mevrouw H. van den Berg, lid.
De dagelijkse VB financiële zaken werden door de heer J. Kerkhof ad interim beheerd. Met een
formele afspraak over bankzaken zijn de financiën goed belegd en gedekt door beheerder én wnd.
penningmeester. Een formele opvolging in de positie van penningmeester is wenselijk, maar door de
huidige constructie niet direct noodzakelijk.
Activiteiten
Het bestuur kwam in 2018 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,
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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" ( het ROP) , werd contact onderhouden met collega bestuurders en met hetgeen er
verder in Nederland speelde.
Ook in 2018 kwamen er `vers*` producten via Haaglanden (en Katwijk) naar de VB Hillegom. Voor
het transport van den Haag naar Katwijk is een vervoerder (met transportkosten) ingeschakeld. Wij
halen wekelijks zelf met een groep roterende privechauffeurs met onze eigen VB aanhangwagen de
goederen in Katwijk op.
Nb *) Ook dit jaar was de hoeveelheid 'vers' weer minder dan het vorig jaar, waardoor we meer
'vers' zelf moesten kopen. Maar gelukkig lieten de financiën ons dat toe.
De periodiek "MEEdeler" voorziet de voedselbanken regelmatig van informatie en "best practices".
Ook een VB Nederland web/site met voorbeeld-overeenkomsten en -afspraken is centraal
beschikbaar.
Regelmatig terugkerend worden er inzamelacties bij de supermarkten en georganiseerd door
kerken en scholen.
(Mogelijke) Cliënten worden grotendeels bij de VB Hillegom aangemeld via Kwadraad (Stichting
Maatschappelijk werk), waar ook aanvragen van Stichting Jeugd en Gezin binnenkomen. Ook via
andere hulpverlenende instanties zoals Stichting Mee, de Brijder stichting, Binnenvest (Leiden),
stichting 's Heerenloo en Vluchtelingenwerk, alsmede de ISD of bewindvoerder komen aanvragen
binnen. Het lokaal loket van de Gemeente Hillegom levert soms ook clienten aan, maar zij wilden
niet meer prominent als "aanvliegroute" voor de VB vermeld worden; dus hebben we die naam van
onze website informatie verwijderd.
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 verder ook keuzes maken uit het beschikbare assortiment.
Producten worden actief beheerd obv houdbaarheidsdata en producten die "over de datum"zijn
worden afgevoerd.
Het certificaat voedselveiligheid kon in 2018 geprolongeerd worden.
Bij het punt "Algemeen" is reeds vermeld dat de huisvesting specifieke aandacht van het bestuur
heeft gevraagd.
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Fondsenwerving
T.o.v. 2017 bleef het aantal cliënten nagenoeg constant. De noodzaak om bij te kopen nam iets af,
waardoor de uitgaven aan voedsel daalde van € 22.000 in 2017 naar € 19.176 in 2018; een bedrag
een stukje onder de begroting.
Wij 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.
Wij ontvingen een groot aantal giften van mensen, bedrijven en organisaties die ons werk steunen. In
totaal werd in 2018 ruim € 13.000 aan giften ontvangen, naast de vaste bijdrage van de
deelnemende kerken die € 7.110 bedroeg. Het eerste bedrag is vergelijkbaar met dat van het vorig
jaar; het kerkbedrag was dus iets hoger.
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 van 2016 t/m 2018 nagenoeg constant, eind december maakten 49 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.
Net zoals vorige jaren wordt het batig saldo van 2018 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
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Financiële verantwoording (samenvatting)
Staat van baten en lasten 2018 (Euro’s)
Baten
Bijdrage kerken
Bankrente
Giften & Donaties
Overige opbrengsten

Exploitatie saldo

Totaal

2018

Begroting

7110
3
13215
2272

5000
0
15000
1200
0

343

5800

22943

27000

Lasten
Hulpverlening
Bestuurskosten
Bankkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Promotiekosten
Exploitatie saldo
afschrijving
Bezorgkosten
Oude vorderingen

2018

Begroting

19176
0
211
0
353
0
0
600
2603
0
22943

22000
0
200
700
1500
0
600
2000
0
27000

Toelichting:
In de post giften zijn alle geschonken bedragen samengevat behalve de jaarlijkse bijdrage van de
kerken die apart wordt vermeld.
De post hulpverlening bestaat nagenoeg geheel uit producten die worden ingekocht als de
goederenstroom in natura tekortschiet om adequate voedselpakketten samen te stellen.
Het beeld van/over "de Voedselbank" wordt steeds beter in Nederland. Doordat de
voedselveiligheid duidelijk wordt uitgedragen kunnen de grote supermarkten verantwoord meer
producten leveren. Toch blijft ook het zelf inkopen van producten (de hierboven genoemde
Hulpverlening) benodigd omdat er vaak niet voldoende vers-producten beschikbaar zijn.
We hadden voor dit jaar genoeg inkomsten, waarbij het statiegeld opvalt, maar we blijven elk jaar in
onzekerheid over wat er binnenkomt.
We hebben dit jaar geen uitgaven gedaan met de kerst, als "promotie kosten", om enige reserve op
te bouwen voor de verhuizing.
Dit jaar was het rekening courant saldo (tussenrekening ISF en VB) positief voor de VB, waarbij vorig
jaar nog een negatief bedrag moest worden vermeld. Het streven is om deze verrekeningen
voortaan op jaardatum verrekend te hebben waarbij schulden en vorderingen op navolgende jaren €
0,00 zijn.
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Balans per 31 December 2018 (Euro’s)
Balans 2018
Aanhangwagen
Vervangingsreserve aanhangwagen
Rek.crt. Stichting ISF
Overige vorderingen
Liquide middelen
Eigen vermogen
Voorziening huisvestingskosten
Voorziening voedselveiligheid
Lening o/g ISF
Overlopende posten

Activa
1815

Passiva
1200

478
34105
13964
13000
2745
5000
489

36398

36398

Zie verslag voor toelichting op de voorzieningen voor
Huisvestingkosten en Voedselveiligheid.
Begroting 2019 in Euro’s
Baten

2019

Lasten

Bijdrage kerken
Bankrente
Giften & Donaties
Overige
opbrengsten

6000
15000

Hulpverlening
Bestuurskosten
Bankkosten

Exploitatie saldo

5500

Totaal

2000

Bezorgkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Promotiekosten
Afschrijvingen
Exploitatie saldo
Locatie
verwervingskosten
Locatie Beheerkosten
Verhuiskosten
Inrichtingskosten

28500

2019
22000
250
200
2500
750
700
1500
600
0
?
?
?
?
28500

Toelichting:
De prognose is gebaseerd op een verwachting van een constante hulpvraag. Het bedrag aan giften
kan sterk fluctueren en wordt derhalve conservatief ingeschat.
Er komen in 2019 veel financiële onzekerheden vanwege de gedwongen verhuizing; deze zijn nog
niet te overzien; het bestuur zal hiervoor steun aan hulpfondsen gaan vragen.
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