
Jaarverslag 2017 
 

Klanten 

Per 1 januari 2017 is er aan 82 gezinnen een voedselpakket verstrekt; per 31 
december 2017 was dat aan 87 gezinnen. 

Doordat er regelmatig gezinnen bijkomen en afvallen, maar ook tijdelijk (1 tot 4 
maanden) in aanmerking komen voor een voedselpakket, is in totaal aan 147 
gezinnen een voedselpakket verstrekt. 

In heel 2017 hebben wij in totaal 4188 pakketten mogen verstrekken. Met een 
gemiddeld aantal van 30 producten per pakket zijn dat op jaarbasis ± 125.500 
producten, verse producten niet meegeteld. 

Aantal klanten 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 voor een voedselpakket staan 
op de website van de voedselbank: www.voedselbankhoekschewaard.nl 

Stichting Voedselbank Hoeksche Waard 

Langeweg 5L, 3261 LJ, Oud Beijerland 

Mobiel: 06 21273295 

Email: info@voedselbankhoekschewaard.nl 

KvK: 24495069 

Rabo: NL68 RABO 01228 23 044 



Voedselveiligheid 

Op het gebied van voedselveiligheid hebben we grote sprongen gemaakt. Er 
worden geregeld controles uitgevoerd en we instrueren de medewerkers goed 
om de regels op het gebied van voedselveiligheid na te leven. 

Voedsel 

Ook dit jaar is er weer volop voedsel ontvangen vanuit bedrijven, organisaties, 
stichtingen, kerken, scholen, particulieren en andere voedselbanken. 

Acties 

Mede door de vele acties die gehouden zijn waren er wekelijks voldoende 
artikelen om mee te geven aan de cliënten. Hartelijk dank aan alle mensen en 
organisaties die zich daarvoor hebben ingezet. 

Financiën 

Lopende het jaar 2017 hebben we veel geld uit de reserves moeten gebruiken. 
De laatste jaren zijn de kosten gestegen en de inkomsten lopen terug. De hoge 
huur van het pand aan de Langeweg speelt een grote rol in de hoge kosten. 

Daarnaast worden de auto’s die we gebruiken ouder en brachten dit jaar veel 
kosten met zich mee. Vooral met de koelwagen hadden we pech dat hij geregeld 
naar de garage moest. 

Voor de verbeteringen op het gebied van voedselveiligheid hebben we 
investeringen moeten doen. Dit verklaart de hoge uitgave aan bedrijfsmiddelen. 

Speerpunt voor de komende jaren: inkomen verhogen, vaste donateurs zoeken 
en bedrijven benaderen om te sponsoren. 

 

 

Resultatenrekening 2017

Inkomsten Uitgaven
Gemeentelijke Subsidie 15.012,00€                 Huur Langeweg 5L 21.096,01€                 
Kerken 11.581,25€                 Bedrijfsmiddelen 10.003,70€                 
Bedrijven 3.110,75€                    Autokosten incl onderhoud 9.256,17€                   
Particulieren 2.795,00€                    brandstof 2.897,01€                   
Verenigingen en stichtingen 1.500,00€                    motorrijtuigenbelasting 3.430,00€                   
Diversen 182,85€                       Verzekering 2.607,97€                   
Opname reserves 24.607,08€                 energie/telefoon 4.875,42€                   

aankoop producten 3.377,19€                   
diversen 1.143,66€                   

Algemeen totaal 58.788,93€                 Algemeen totaal 58.687,13€                 


