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Voorwoord, door de voorzitter 

2018 was voor Voedselbank Hoeksche Waard een heel dynamisch jaar. 

Begin 2018 is er afscheid genomen van het oude bestuur, en in mei is er een 
start gemaakt met een nieuw bestuur, en een nieuwe organisatiestructuur. 

Naast het bestuur staan nu 5 coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de 
dagelijkse gang van zaken. Eén van deze coördinatoren is tevens bestuurslid. Dit 
om een goede onderlinge communicatie te kunnen waarborgen. 

Begin Juni was het nieuwe bestuur compleet, zijn er samen met de coördinatoren 
plannen gemaakt om de Voedselbank levensvatbaar te houden, en is er een 
nieuwe weg ingeslagen qua klantgerichtheid van de voedselbank. 

Met de groep enthousiaste vrijwilligers is het gelukt om binnen 3 maanden de 
“kratjes” voedselbank om te bouwen tot klantgerichte mini-Supermarkt. Deze 
prestatie is niet onopgemerkt gebleven. Zowel de lokale als landelijke pers heeft 
hier uitgebreid aandacht aan besteed. 

We kunnen nu concluderen dat de ingeslagen weg echt een succes is. 
Tevreden klanten en vrijwilligers! 

Door de aandacht van de media hebben we in 2018 extra donaties ontvangen 
van kerken, verschillende stichtingen en het bedrijfsleven. Ook gemeente 
Hoeksche Waard heeft ons geholpen met een éénmalige subsidie om een goede 
gebruikte koelwagen te kunnen kopen.   

In 2018 is ons klantenbestand met 70% gegroeid. Wij denken dat alle media 
aandacht en onze nieuwe klantgerichte benadering hier een grote bijdrage aan 
hebben geleverd. 

Op dit moment komen andere voedselbanken en gemeentebesturen bij ons 
kijken hoe we onze klantgerichte mini-supermarkt hebben opgezet.  

Sinds 1 Januari 2019 is er 1 gemeente Hoeksche Waard. De nieuwe gemeente 
wil ook meer doen aan armoedebeleid. Eén van de wethouders heeft nu ook het 



armoedebeleid in zijn portefeuille. We hopen dat dit bij de gemeente ook 
aanleiding is om onze jaarlijkse subsidie te verhogen. 

Onze huidige subsidie is omgerekend per inwoner 13 eurocent. Dit is zelfs niet 
genoeg om de jaarlijkse huisvestingkosten te dekken. 

Daarnaast hopen we dat het nieuwe beleid er ook voor zorgt dat de organisaties 
die te maken hebben met armoede op het eiland gezamenlijk om de tafel gaan 
om de armoede integraal aan te kunnen pakken. 

 

Voor 2019 is het grootste speerpunt het bereiken van toekomstige klanten van 
de Voedselbank. 

Dit zowel qua communicatie, alsook fysieke mobiliteit. 

Daarnaast blijven we innoveren om ons supermarktconcept te verbeteren. 

We willen transparant zijn naar onze omgeving, onze voedselbank open stellen 
voor iedereen die het nodig heeft, en een warm welkom te zijn voor iedereen die 
geïnteresseerd is in onze Voedselbank.  

Begin 2019 zijn we gestart met “Vrijwilliger voor 1 dag”, waarbij iedereen 
welkom is om zomaar een dagje mee te lopen, en te zien wat onze Voedselbank 
allemaal doet. 

 

Ook u bent van harte welkom! 

 

Gert-Jan Onnink 

Voorzitter bestuur stichting Voedselbanken Hoeksche Waard 

 

 
 

  



Klanten 

Per 1 januari 2018 is er aan 100 gezinnen een voedselpakket verstrekt; per 31 
december 2018 was dat aan 151 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 191 
gezinnen een voedselpakket verstrekt. 

Van de 151 gezinnen, zijn er 21 gezinnen die langer dan 3 jaar een 
voedselpakket ontvangen. 

In heel 2018 hebben wij in totaal 5062 pakketten mogen verstrekken. Met een 
gemiddeld aantal van 30 producten per pakket zijn dat op jaarbasis ± 151.860 
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 3-01-2018 is door de Houwersgroep een inspectie gedaan op de 
basisvoorwaarden en processtappen uit Infoblad 76, aangevuld met Handboek 
Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. 

Hier was de score 52 uit 100 punten, dus code rood. 

Dit was het punt waar de vrijwilligers in overleg met het bestuur van 
Voedselbankennederland hebben besloten de Voedselbank Hoeksche Waard over 
te nemen en er alles aan te doen om weer een goede score te halen. Dit is dan 
ook begin april gebeurt. 

Daar we veel last van muizen hadden is er een gespecialiseerd bedrijf in 
ongedierte bestrijding uitgenodigd (correct ongediertepreventie), deze hebben 
een plan opgesteld en uitgevoerd, er zijn op 30-4-2018 20 klapvallen en 
lokdozen met gif geplaatst, 7-5-2018 controle 4 muizen uit klemmen verwijdert, 
20-6-2018 geen verse sporen of vraat aan gif, 15-8-2018 1 muis in klem geen 
verse sporen gif verwijdert, 17-10-2018 geen overlast meer, 13-12-2018 geen 
bijzonderheden. 

We hebben de hele product voorraad gecontroleerd op THT en kwaliteit en waar 
nodig producten vernietigd. Er zijn 29 dichte kuub kisten aangeschaft waar de 
producten nu in zijn opgeslagen zodat hier geen ongedierte meer bij kan. Kleding 
wordt niet meer in zelfde ruimte als voeding producten opgeslagen, schoonmaak 
middelen op aparte stelling opgeslagen. 

Op 28-09-2018 is er een 2de her inspectie geweest, hier haalden we 97 uit 100 
punten dus code groen en enorme opsteker voor ons allen, geconstateerde 
afwijkingen: 

Condens in grote koeler, vastleggen dat leveranciers producten aan de eisen 
voldoen en afwijkende temperatuur diepvriesproduct.  

Al onze leveranciers in de Hoeksche Waard hebben een document ondertekend 
waar in zij aangeven de geleverde producten te hebben behandeld en bewaard 
conform de wettelijke voorschriften tbv voedsel veiligheid. De chauffeurs 
registreren de temperatuur van de aangeleverde diepvries producten en het 
aantal kratten bij ophalen, afwijkingen worden geregistreerd. deze producten 
worden geblokkeerd en minimaal 2 x 24 uur terug ingevroren. Melk producten 
die over de THT zijn worden vernietigd.  

Vanaf 1-08-2018 zijn we over gegaan op het supermarkt systeem en zijn we 5 
dagen in de week open voor onze klanten, we hebben hierdoor meer verse 
producten. 

Elk kwartaal wordt er een document borging voedselveiligheid opgestuurd naar 
het teamvoedselveiligheid in Houten, in het 3de kwartaal zijn 2 afwijkingen 
gemeld, vlees dat op –9 was afgeleverd en reparatie van een koeler.  

In het 4de kwartaal is er gemeld dat er nieuwe koelvitrines in gebruik zijn 
genomen, tevens gemeld dat door de overgang naar een supermarkt systeem 
het schoon maken wat in de verdrukking komt hier wordt aan gewerkt. 



Op 12 dec hebben we onze 3 thermometers ter her kalibratie opgestuurd alle 3 
goedgekeurd. 

 

Voedsel 

Ook dit jaar is er weer volop voedsel ontvangen vanuit bedrijven, supermarkten 
organisaties, stichtingen, kerken, scholen, particulieren en andere 
voedselbanken. Er wordt dagelijks een ronde gereden over het eiland en daarom 
krijgen we veel verse producten. Omdat we nu het supermarkt systeem hanteren 
en dagelijks open zijn voor de klanten, kunnen we meer verse producten 
afzetten. We zien dan ook dat de verse, veelal gezonde, producten dankbaar 
worden afgenomen door de klanten. 

Vanaf de zomer zijn we direct voedsel gaan afnemen van het voedselbank 
distributie centrum in Rotterdam. We ontvangen nu minder goederen via 
Spijkenisse. De samenwerking met voedselbank Spijkenisse blijft echter wel 
bestaan. We kunnen onderling goederen uitwisselen, als we overschotten hebben 
van bepaalde producten. 

 

Acties 

Een aantal kerken in de Hoeksche Waard hebben voor ons opnieuw een 
supermarktactie gehouden in het weekend voor de Kerstdagen. Dit jaar deden er 
nog meer supermarkten mee! Ook was het extra dat er al op vrijdagavond 
vrijwilligers stonden bij de supermarkten. Daarnaast hebben zich heel veel 
vrijwilligers ingezet om op zaterdag producten in te zamelen en de producten op 
te halen bij de supermarkten en naar de voedselbank te brengen. Zo hebben we 
in één keer heel veel houdbare producten gekregen, die we lopende het jaar 
kunnen uitgeven bij de voedselbank.  

  



Financiën 

Vanaf de zomer 2018 zijn we hard op zoek gegaan naar sponsors voor de 
“nieuwe” auto’s die de voedselbank zo hard nodig heeft. Voor de eerste auto, die 
eind augustus in gebruik kon worden genomen, kregen we voor 75% subsidie 
van Voedselbank in Nederland. Helaas hebben we voor de overige 25% geen 
sponsor kunnen vinden. De tweede koelwagen werd volledig gesubsidieerd door 
de voormalige gemeente Oud-Beijerland. Het inruilen van de auto’s die we 
hadden leverden ons respectievelijk € 1.700 en € 7000 op. Dat geld kwam 
geheel ten bate van de exploitatiekosten.   

We hebben kritisch gekeken wat we met het dure huurcontract konden doen. We 
zitten er nog voor 3 jaar aan vast. De voorzitter ontdekte wel, dat er onterecht 
BTW werd geheven. We hebben dit met terugwerkende kracht teruggevorderd en 
voortaan betalen we geen BTW over de huur. De huisvesting kosten vallen 
hierdoor dit jaar aanzienlijk lager uit. 

Eén van de bestuursleden heeft het fondsenwerven op zich genomen, hij heeft 
twee grote sponsors bereid gevonden om de koelwagen te sponsoren in kosten 
en onderhoud. Hun grote donatie valt onder het kopje “giften bedrijven” wat 
daarmee ook opvallend hoger uitkomt dan voorgaande jaren. Echter moet ik er 
wel bij vermelden dat hij 250 (!) bedrijven in de Hoeksche Waard heeft benaderd 
en er 6 een sponsorbijdrage hebben gedaan. Het valt niet mee, om geld los te 
krijgen bij de bedrijven. 

Een andere opvallend hoge post, maar dan aan de kosten kant van de 
resultatenrekening is de post: Afdrachten Voedselbank. De vorige voorzitter had 
een openstaande schuld bij het Distributie Centrum Rotterdam achtergelaten. 
Omdat we ons lidmaatschap van de vereniging “Voedselbank in Nederland” en de 
daarbij behorende plichten serieus wilde nemen, hebben we alles in het werk 
gesteld om deze schuld af te lossen. We zijn dan ook trots dat we ons eind 
december dusdanig financieel gezond voelden dat we de schuld in één keer 
hebben afgelost. 

 

 

Nr. Nr.
0 -€                   10a Subsidies algemeen 16.016,00€       
1 17.732,56€         10b Subsidies auto 54.738,13€       
2a Onderhoud auto's 1.979,22€    11 Giften kerken 11.354,94€       
2b Verzekering auto's 5.187,81€    12 Giften bedrijven 6.118,51€         
2c Vervoerskosten 4.140,82€    13 Giften particulieren 3.770,00€         
2d Wegenbelasting 4.091,00€    14 Giften scholen -€                 
2e Aankoop auto's 60.812,71€  2e Verkoop auto's 8.700,00€         
2 76.211,56€         
3 1.400,92€           
4 11.052,08€         
5 3.292,56€           
6 143,44€              
7 -€                   

-€                   9.135,54€        

109.833,12€       109.833,12€     Totaal:Totaal:

Saldo Winst: Saldo Verlies:

Resultatenrekening Voedselbank 2018
OpbrengstenKosten

Huisvestingskosten
Afschrijvingen

Overige kosten
Bankkosten

Afdrachten Voedselbank
Onderhoudskosten
Totaal autokosten



 

 

Toelichting op de balans 

De boekhouding heeft tot nu toe geen balans gehad. Ik ben in juni 2018 
begonnen als penningmeester en heb nog geen complete balans kunnen maken.  

Omdat onze voorraad bestaat uit afgeschreven producten of producten die we 
gratis hebben verkregen en ook weer gratis uitdelen, is een waardering van de 
voorraad mijns inziens niet van belang. 

Beide auto’s zijn aangeschaft in 2018, daarom doen we nog geen afschrijving in 
2018. Ze zijn betaald met subsidies vanuit Voedselbanken Nederland en vanuit 
de gemeente Oud-Beijerland. 

We hebben geen schulden meer en geen rekeningen openstaan.  

 

2017 2018

Aanschafwaarde auto's 60.812,71€  Eigen vermogen 31-dec 69.001,57€       
Afschrijving auto's

Boekwaarde 60.812,71€         
a Inventaris -€                   

b Voorraad xxx -€            
c Voorraad yyy -€            cre Crediteuren -€                 

Totaal voorraad -€                   

deb Debiteuren -€                   

RS Rabospaar 6,14€          
B… Rabobank 7.997,42€    
K… Kas 185,30€      

Totaal liq. middelen 8.188,86€           

69.001,57€         69.001,57€       Totaal activa:

Balans Voedselbank 31-12-2018
CreditDebet

Totaal passiva:


