
  
 

Jaarverslag 2019 
 

 

Voorwoord, door de voorzitter 

 

In 2019 is Voedselbank Hoeksche Waard met 50% gegroeid. 

Dit komt voornamelijk doordat we met onze boodschap meer zichtbaar 
zijn geweest in de media, hierdoor meer toegankelijker zijn geworden, 
en er derhalve meer mensen de stap hebben durven nemen om bij ons 
klant te worden. 

Ook hebben we een groei gezien bij de “nieuwe Nederlanders”. Onze 
vrijwilligers hebben zich dan ook ingesteld op een ander soortige 
communicatie, daar de meeste “nieuwe Nederlanders” onze taal nog niet 
echt machtig zijn. 

Deze doelgroep vraagt ook om andere voedingsmiddelen als onze 
autochtone klanten. 

In 2019 zijn we ruimhartig ondersteunt door al onze Voedsel 
leveranciers. Wij zijn hen hier dan ook heel dankbaar voor. Ook 
financieel is er weer een stabiele situatie. 

Wij zien 2020 dan ook met veel vertrouwen tegemoet. 

Mocht het nodig zijn, ook u bent van harte welkom! 

 

Gert-Jan Onnink 

Voorzitter bestuur stichting Voedselbanken Hoeksche Waard 

 

 
 

  



Klanten 

Per 1 januari 2019 is er aan 151 gezinnen een voedselpakket verstrekt; per 31 
december 2019 was dat aan 178 gezinnen. Ten opzichte van het jaar 2018 een 
stijging van ruim 50% van klanten die gebruik maken van de Voedselbank. 

Doordat er regelmatig gezinnen bijkomen en afvallen, maar ook tijdelijk (1 tot 4 
maanden) in aanmerking komen voor een voedselpakket, is in totaal aan 231 
gezinnen een voedselpakket verstrekt. 

Van de 178  gezinnen, zijn er 27 gezinnen die langer dan 3 jaar een 
voedselpakket ontvangen. 

In heel 2019 hebben wij in totaal 6565 pakketten mogen verstrekken. Met een 
gemiddeld aantal van 30 producten per pakket zijn dat op jaarbasis ± 196950 
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 

Vanaf januari krijgen we van onze supers vlees en vis op THT datum van uit de 
koelvitrines bij hen, wij vriezen dit in een blokkade vriezer gedurende 2 x 24 
terug naar minimaal -18 graden, hierna kan het uitgegeven worden, dit alles 
wordt gedocumenteerd. 

Onze kleinste koeler is hiervoor omgebouwd naar vriezer. 

Dit jaar is er 1 dode muis door het ongediertebestrijding bedrijf aangetroffen, we 
vermoeden dat door bouw activiteiten op het braak liggende terrein muizen zich 
zijn gaan verplaatsen. 

Een vrijwilliger heeft zich een paar dagen afgemeld daar hij diarree had, een 
verstandige keuze i.v.m. voedselveiligheid. 

Het supermarkt gedeelte van nieuwe vloercoating voorzien. 

Door de Listeria uitbraak in het derde kwartaal voor korte tijd alle vleeswaren 
geblokkeerd, na controle van verdachte EG nummers kon alles alsnog uitgegeven 
worden. 

Het bestuurslid Voedselveiligheid en coördinator Voedselveiligheid hebben een 
workshop Voedselveiligheid in Houten gevolgd en niet voor niets want ook hier 
kwam Listeria aan bod, het blijkt dat vers verpakte gesneden groente erg 
bevattelijk voor deze bacterie is en helemaal als je het in de koeling legt, dus 
nooit meer na THT uitgeven. 

De jaarlijkse kalibratie van 3 thermometers is uitgevoerd. 

 

Voedsel & Acties 

De minisupermarkt bevalt erg goed. Zowel cliënten als de vrijwilligers zijn hier 
bijzonder tevreden over. De cliënten kunnen nu uitzoeken was zij willen hebben 
en zijn niet meer verplicht artikelen mee te nemen die ze niet gebruiken. We zijn 
nu dan ook 5 dagen per week open en mogen de cliënten 1 maal per week 
boodschappen komen doen. 

Voor de eerste keer heeft de Voedselbank de kinderen cadeaus verstrekt tijdens 
het Sinterklaas feest. Enkele vrijwilligers hebben deze cadeaus ingepakt in jute 
zakken op naam van het kind. Dit is een bijzonder succes geweest en men was 
de VB ook zeer dankbaar. 

De Kerst-supermarkt-actie was in 2019 een grandioos succes. Er zijn (na 
correctie) 823 kratten met voedsel gedoneerd door de klanten van de 
supermarkten. Steeds meer kerken in de Hoeksche Waard sluiten zich aan bij 
deze actie, zij zorgen voor de vele vrijwilligers die de producten inzamelen. In de 
loop van de jaren hebben we geleerd wat we op het lijstje moeten zetten, 
producten als maandverband en wasmiddel zijn dit jaar volop verzameld. We 
hopen deze kerstactie voor 2020 te kunnen continueren. 



De basisschool Sabina van Egmond heeft een thema week rondom de 
Voedselbank gehouden, zij hebben producten ingezameld en geld op gehaald. 

Aanvoer van voedsel komt van alle kanten: 

We zijn met het ophalen van groente en fruit bij van Oers gestart in 2019 en we 
gaan dan ook twee maal per week groenten ophalen in Ridderkerk.  
 
Dagelijks halen we vlees/ groenten/ brood/ gebak enz. op bij de 4 Plus 
supermarkten in de Hoeksche Waard, bij Aldi en Dirk van de Broek. Brood bij de 
bakkers Boender, Voordijk en van der Linden (ook dagelijks). Eenmaal per week 
halen we food op bij het DC in Rotterdam. Wekelijks bij de Open Hof kerk en de 
Hervormde kerk in Westmaas en ook de Katholieke kerk zamelt op reguliere 
basis producten voor ons in. 
 
Er is een intensieve uitruil van artikelen met de voedselbanken in Spijkenisse, 
Barendrecht, Middelharnis en Dordrecht. 
  
Regelmatig krijgen we artikelen van de volgende bedrijven uit de Hoeksche 
Waard: Popcorn van Jimmy Products BV, Chips van “De Hoeksche Waard chips” 
in ’s-Gravendeel, Masterfoods Oud–Beijerland, Alpha Oud-Beijerland, Top Brands 
Oud-Beijerland.  
 

  



Financiën 

We starten het jaar 2019 met een fantastische gift van € 7.500 van de 
Evangelie Gemeente Hoeksche Waard. Zij hadden een collecte gehouden 
tijdens hun bekende Kerstnachtdiensten en de Voedselbank HW kreeg de helft 
van de opbrengst. 

Aan de opbrengsten kant zitten een aantal zaken die opvallen t.o.v. 
voorgaande jaren: 

De giften die we ontvangen van de verschillende kerken in de Hoeksche Waard 
lopen terug, wanneer we bovenstaande grote gift buiten beschouwing houden.  

Daar tegenover staat dat we geld ontvangen hebben van scholen die projecten 
met als thema armoede of Voedselbank hebben gedaan. Diverse scholen hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan onze 
Voedselbank. Zij zijn voor ons een nieuwe bron van inkomsten. Naast dat we blij 
zijn met de aandacht van de kant van de scholen, denken we dat bewustwording 
een preventieve werking kan hebben. We hopen op die manier de drempel met 
de maatschappij te verkleinen. 

Het aantal particuliere donateurs blijft stabiel. Zo af en toe zit er nog een 
nieuwe bij. Helaas kunnen we niet direct met de donateurs in contact komen, ik 
zou ze graag vragen wat hen overwoog de Voedselbank te steunen. Dit zou 
waardevolle informatie kunnen zijn. Wat we wel zijn gaan doen, naar het 
voorbeeld van het DC te Rotterdam, is dat we de donateurs als bedankje € 0.01 
terugstorten. Voor de vaste donateurs, die maandelijks doneren, doen we dat 1 
keer in December, voor de overige giften die van particulieren komen reageren 
we daar zo snel mogelijk op.  

Uit het bedrijfsleven hebben we aantal sponsoren die ons meerdere jaren 
steun hadden toegezegd, dat is erg fijn om op te kunnen rekenen. Daar is de 
Rotary Club Hoeksche Waard nu bijgekomen, voor € 100 per maand. 

 

 

 

Resultatenrekening Voedselbank 2019
Nr. Nr.
0 10.662,54€         10a Subsidies algemeen 20.367,90€       
1 24.223,04€         10b Subsidies auto -€                 
2a Onderhoud auto's 1.743,68€    11 Giften kerken 17.181,36€       
2b Verzekering auto's 2.806,53€    12 Giften bedrijven 15.989,68€       
2c Vervoerskosten 5.206,65€    13 Giften particulieren 2.393,00€         
2d Wegenbelasting 4.535,00€    14 Giften scholen 2.299,42€         
2e Aankoop auto's -€            2e Verkoop auto's -€                 
2 14.291,86€         
3 6.088,66€           
4 3.540,96€           
5 6.244,45€           
6 143,14€              
7 -€                   

-€                   6.963,29€        

65.194,65€         65.194,65€       Totaal:Totaal:

Saldo Winst: Saldo Verlies:

OpbrengstenKosten

Huisvestingskosten
Afschrijvingen

Overige kosten
Bankkosten

Afdrachten Voedselbank
Onderhoudskosten
Totaal autokosten



We zijn erg dankbaar voor alle steun die we krijgen van kerken, particulieren 
scholen en bedrijven. Wel merken we dat deze bronnen vrij onzeker zijn, we zijn 
echt op zoek om structuur en zekerheid in onze inkomsten aan te brengen. We 
hebben een grote stap gedaan naar de gemeente Hoeksche Waard om hen 
een verzoek te doen om meer subsidie. We hadden gevraagt om een structurele 
subsidie van € 35.000,-. Ze hebben onze aanvraag in behandeling genomen en 
we hebben een verhoging gekregen van €15.000,- naar €21.000,-. Voor ons een 
mooi resultaat, maar het betekent dat we nog steeds moeten blijven zoeken naar 
inkomsten uit andere bronnen.   

 

Aan de kosten kant zijn de volgende toelichtingen te geven: 

Huisvestingskosten betreft de huur, opstal- en inventaris verzekering, de 
gemeentelijke heffingen en de kosten voor energie. 

De kosten voor de auto’s zijn naast de huisvesting de grootste post. We 
proberen de kosten voor de verzekering te beperken door relatief kleine schades 
zelf te betalen. De vervoerskosten zijn met name de brandstof, die middels een 
tankpas van Ben Nobel te Nieuw-Beijerland wordt betaald tegen een gereduceerd 
tarief. En de kosten voor het veer te Hekelingen naar Nieuw-Beijerland. 

In de onderhoudskosten zit een bedrag voor onderhoud aan koel-en vries 
apparatuur, maar ook de aanschaf van een stapelaar. Voor de stapelaar is echter 
een subsidie ontvangen van Stichting Tilly en Albert Waaijer. 

In de post afdrachten Voedselbank zit onze bijdrage aan het Distributie 
Centrum te Rotterdam. Als creditpost is hierin ook de bijdrage opgenomen die 
wij krijgen van Voedselbank in Nederland.  

In de post overige kosten vallen o.a. de volgende kosten: 

 Kosten voor verpakkingsmateriaal 
 Ongedierte bestrijding 
 Kosten aan telefonie en internet 
 Kleine aankopen bij de bouwmarkt, voor diverse klusjes 
 Een bedrag voor de vrijwilligersmiddag 
 Een bedrag voor lief- en leed van de vrijwilligers 
 De aanschaf van banners om te gebruiken bij de supermarkt actie 



 

 

Toelichting op de balans 

 

2018 2019

Aanschafwaarde auto's 60.812,71€  Eigen vermogen 1-jan 69.001,57€       
Afschrijving auto's 10.662,54€  Resultaat 6.963,29-€         

Boekwaarde 50.150,17€         Eigen vermogen 31-dec 62.038,28€       
a Inventaris -€                   

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

Totaal voorraad -€                   

deb Debiteuren -€                   

RS Rabospaar 5.000,00€    
B… Rabobank 6.694,56€    
K… Kas 193,55€      

Totaal liq. middelen 11.888,11€         

62.038,28€         62.038,28€       Totaal activa:

Balans Voedselbank 31-12-2019
CreditDebet

Totaal passiva:

Afschrijven

aankoopdatum aanschafprijs restwaarde afschrijving 2019
Peugeot VD-163-N

10-9-2018 26.015,00€              2.500,00€               4.703,00€               
10-9-2023

Citroen V-842-RR
20-11-2018 34.797,00€              5.000,00€               5.959,40€               
20-11-2023

totale afschrijving 10.662,40€             


