
Jaarverslag 2015 

Klanten 

Op1 januari is er aan 117 gezinnen een voedselpakket verstrekt, per 31 december was dat 101 

Doordat er regelmatig gezinnen bijkomen/afvallen of tijdelijk ( 1 tot 4 maanden) in aanmerking komen 
voor een voedselpakket, is in totaal aan 195 gezinnen een voedselpakket  verstrekt 

In 2015 hebben wij aan deze gezinnen totaal 5118 pakketten mogen verstrekken. Met een gemiddeld 
aantal van ±  20 producten per pakket is dat op jaarbasis  ± 102.360.producten. 

Aantal klanten per week 

 

Aantal pakketten per week 

 

 

Criteria: 

Voedselpakketten die door de voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP 
en als aanvulling op de wekelijkse boodschappen.  

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Stichting Voedselbank Hoeksche Waard uit van het 
besteedbaar inkomen dat de mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. 
Dus nadat alle vaste lasten betaald zijn. 

De actuele gegevens om in aanmerking te komen staan op de website van de voedselbank 

www.voedselbank-oudbeijerland.nl 
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Pakketten 

http://www.voedselbank-oudbeijerland.nl/


Verhuizing 

In de loop van 2014 was het duidelijk dat we de voedselbank aan de Greup moesten gaan verlaten. 

Daardoor zijn we op zoek gegaan naar een nieuw gebouw. Dat heeft geresulteerd in een loods aan de 

Langeweg die we thans huren. De Loods moest nog worden verdeeld in 3 ruimten waarvan wij het 

achterste deel nu gebruiken. In januari 2015 was het zover dat we sleutel kregen en konden beginnen 

met inrichten. Op dat moment hadden we een minimum aantal vrijwilligers dat ervoor moest zorgen 

dat de nieuwe locatie werd ingericht terwijl ook de bestaande activiteiten gewoon door gingen. Een 

enorme inspanning werd gevergd en geleverd en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat we 

op 27 februari voor het eerst de pakketten vanuit het pand aan de Langeweg konden uitdelen. 

Inrichting nieuwe pand 

Als eerste werd een wand in de loods geplaatst en is een toiletruimte gemaakt. Daarna is de vloer 

geëgaliseerd en zijn de wanden gewit. Daarop volgend zijn de vriezer en de koelcellen (3 stuks) 

afgebroken en weer opgebouwd en zijn diverse rekken geplaatst. Daarna was het de beurt aan de 

vloer. Deze werd 2 maal in een speciale vloerlak gezet.  het eerste bouwproject voor ons was het 

maken van een bezemkast. Die heeft lange tijd dienst gedaan als koffieruimte. Daarna is begonnen 

met de bouw van het kantoor en kledinguitgifte. Toen deze klaar waren konden weer intake- 

gesprekken op een normale manier plaatsvinden. Ook de kleding werd opgehangen en uitgestald. 

Daarna was het de beurt aan de bouw van een kantine. Omstreeks juli 2015 was alles zodanig klaar 

dat we een 0- meting hebben aangevraagd voor de beoordeling van voedselveiligheid.   

Deze bracht een resultaat op van 76 punten wat een enorme prestatie is. Enkele kleine punten 
moesten nog worden opgelost en in november konden we eindelijk de definitieve meting laten doen. 
Dit leverde een punten aantal op van 97 waarmee we het groencertificaat hebben behaald.  

U zult begrijpen dat een verhuizing en aanpassing veel kosten met zich mee brengen. Gelukkig 
hebben we van diverse bedrijven flinke bijdragen gekregen waarmee we de kosten konden dekken. 

Ook zijn dit jaar weer veel scholen, kerken, winkels, verenigingen en particulieren bezig geweest om 
geld in te zamelen voor de voedselbank. Dit heeft  bijgedragen aan de zekerheid dat we door kunnen 
gaan met het werk dat we nu doen. 

Mede dank zij alle hulp  hebben we de verbouwing gedaan en een heftruck, pompwagen en 
diepvrieskisten kunnen kopen. 

  FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 
                                        STICHTING VOEDSELBANK HOEKSCHE WAARD 

 

 INKOMSTEN                                                  €  UITGAVEN                                                  € 
 Gemeentelijke subsidie 15.006,28  Transportkosten auto’s       3.097,70 
 Kerken   
Eken 

12.930,65  Brandstof     2.831,16 
 Bedrijven   22.745,34  Wegenbelasting    3.179,00 
 Particulieren   3.105,00  verzekering    2.619,97 
 Verenigingen en stichtingen 13.250,00  Bedrijfsmiddelen *  21.589,43 
 Diversen      110,02  Huur    16.763,60 
 Overboeking Sr naar RC 10.000,00  Telefoonkosten       286,00 
   Energiekosten    1.936,00 
Bijgelegd uit reserves   2.867,80  Verbouwing ** 24.407,56 
   Diversen  29.648,23 
    ________                  

========= 
    ________                  

========= Algemeen Totaal  80.015,09 Algemeen totaal  80.015,09 
    

* inclusief vervanging autobus ** inclusief aanschaf Heftruck e.d.  

 



Boekingsoverzichten  2015 

Saldo 01-01-2015: kas         89,10 

    bank rc  14.191,68 

    bank sr  30.400,07     

         =========  

Totaal       44.680,85 

 

Ontvangsten kas        835,00 

Uitgaven kas             854,00 

Verschil        -19,00 

Ontvangsten rc    77.147,29 

Uitgaven rc    80.015,09 

Verschil     -2.867,80 

Ontvangsten sr  (rente)        220,34 

Uitgaven sr naar rc    10.000,00 

Verschil     -9779,66        

         ========= 

Totaal verschil      -12.666,46 

         =========  

Totaal        32.014,39     

Saldo 31-12-2015  kas        70,10 

     bank rc  11.323,88 

bank sr  20.620,41 

         =======  

Totaal       32.014,39 

 


