
  
 

Jaarverslag 2020 
 

Voorwoord, door de voorzitter 

 

In 2020 is het aantal klanten van de Voedselbank Hoeksche Waard 
redelijk stabiel gebleven. Dit ondanks alle landelijke berichten van een 
extra toeloop door Corona. Was dat in de grote steden het geval, bij ons 
is een grote toeloop uitgebleven.  

Bij het invoeren van de mondneus kapjes is de VB gevraagd door de 
gemeente als uitgavepunt van gratis exemplaren voor mensen met een 
uitkering te fungeren naast het gemeentehuis. Hadden wij al onze 
klanten binnen een week van deze mondneuskapjes voorzien, van 
externe uitgave was het aantal op twee handen te tellen.  

Corona was ook de rede van het afblazen van de jaarlijkse kerstactie bij 
de supermarkten georganiseerd door de kerken.  Opstopping bij de 
ingang van de supermarkt was niet verantwoord.  Toen bleek dat deze 
kerstactie definitief geen doorgang zou gaan vinden, kwamen allerlei 
initiatieven op gang. Bedrijven, scholen, verenigingen maar uiteraard 
ook de kerken zelf hielden inzamelingen. Er werden donaties gedaan en 
kerstpakketten of de totale waarde daarvan werden beschikbaar 
gesteld. Al met al schatten we 50 % van de houdbare producten te 
hebben ontvangen t.o.v. normale jaren. De crowdfunding door de kerken 
heeft een enorm groot bedrag opgebracht. Dat bedrag gaan we 
gebruiken om voedsel in te kopen als we aan het eind van het jaar tekort 
komen. Deze initiatieven waren hartverwarmend en geven de zekerheid 
dat de voedselvoorziening in het komende jaar voor de klanten niet in 
gedrang komt.          

Ook financieel is er weer een stabiele situatie. Wij zien 2021 dan ook 
met veel vertrouwen tegemoet. Mocht het nodig zijn, ook u bent van 
harte welkom! 

Eric L’Abee 

Voorzitter bestuur stichting Voedselbanken Hoeksche Waard 



Klanten 

In 2020 brak in maart de corona crisis uit. Dat bracht de verandering mee dat we 
geen fysieke afspraak meer maken voor de intake. De intakes vinden vanaf dan 
telefonisch plaats en het aanleveren van de papieren gaat per e-mail. Soms loopt 
het contact zelfs via WhatsApp.  

In 2020, zijn er 34 gezinnen die langer dan 3 jaar een voedselpakket ontvangen. 
Wat neerkomt op 18% van ons totale klantenbestand. In totaal zagen we 189 
verschillende gezinnen, die bij ons hun boodschappen kwamen doen. 

In heel 2020 hebben wij in totaal 6223 pakketten* mogen verstrekken. Dat is 
een lichte daling t.o.v. 2019, toen we nog 6565 pakketten hebben verstrekt. 

We kunnen concluderen dat de situatie in 2020 stabiel is gebleven wat betreft 
ons klantenbestand. De Hoeksche Waard lijkt economisch (nog) niet te lijden 
onder de corona crisis. 

 

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 
 
*In het supermarktconcept mogen de klanten zelf hun pakketsamenstellen. 
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Voedselveiligheid 

Voor de uitgifte van producten aan onze cliënten is 2020 een bijzonder jaar 
geworden. 

In maart, aan het begin van de Covid-19 uitbraak zijn we over gegaan om maar 
6 klanten in de hal tegelijk toe te laten. Hiermee kon alsnog de 1,5-meter-
maatregel niet worden toegepast. We hebben toen heel drastisch besloten te 
stoppen met het supermarkt concept.  

Cliënten weer vanachter een tafel één voor één een pakket toebedeeld. 
Gelijktijdig hebben we de supermarkt zodanig ingericht dat de cliënten volgens 
een looproute de winkel door moesten. Cliënten moeten nu buiten wachten en 
worden naar binnen geroepen als er weer voldoende afstand kan worden 
gehouden. 

Daarnaast hebben we plexiglas schermen geplaatst en een desinfecteerzuil om 
de handen te kunnen ontsmetten. 

Ook wij bleven helaas niet gespaard van corona besmettingen: in het afgelopen 
jaar zijn 2 vrijwilligers positief op corona getest, gelukkig hadden zij slechts 
milde klachten, en zijn ze inmiddels weer aan het werk. 

We hebben de elektrische groep van de vriezers door de verhuurder op laten 
waarderen van 16 naar 20 ampère, omdat de vriezers om onduidelijke reden 
uitvielen. We zijn echt toe aan nieuwe koel- en vriescellen! 

Er zijn motjes in de rijst voorraad aangetroffen. Op advies van ongedierte 
bestrijding hebben we 4 motten potten en een blauwe lamp met lijmplaat 
geïnstalleerd. Een deel van de rijst moest helaas worden vernietigd. Het 
probleem was snel verholpen. 

Een paar open zakken honden voer moesten worden vernietigd i.v.m. vliegen. 

 

Voedsel & Acties 

Voor de tweede 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. 

Een ander gevolg van Covid-19 is dat de jaarlijkse kerst actie van de kerken 
geen doorgang kon vinden. De kerken hebben wel een actie gestart om geld in te 
zamelen. We hebben een QR-code aangemaakt via internetbankieren. De kerken 
hebben deze QR-code gebruikt op een poster. Wanneer je de code scant met een 
smartphone kom je bij een betaalverzoek uit, zo kun je makkelijk geld 
overmaken naar de voedselbank. Dit was een succesvol alternatief voor het 
inzamelen van producten. 

Diverse bedrijven en verenigingen hebben acties opgezet om producten in te 
zamelen en dit is een succes geworden. Ook hebben de AH ’s hebben op eigen 



initiatief producten voor ons ingezameld. Een overzicht van deze acties is te zien 
op onze website, bij het nieuws. 

 

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 2020 met een banksaldo (betaal- en spaarrekening) van zo’n 
€ 11.000. Dat is al meer vet op het bot dat voorgaande jaren. We beginnen vol 
goede moed het nieuwe jaar, niemand had kunnen bedenken of begroten hoe 
het dit jaar zou gaan. 

Toelichting over opvallende posten aan de opbrengsten kant: 

De giften die we ontvangen van de verschillende kerken in de Hoeksche Waard 
lopen tegen de verwachting in weer wat op. De laatste jaren zagen we een 
neergaande trend, maar deze lijkt doorbroken. En dat terwijl de kerken 
nauwelijks bij elkaar mochten komen tijdens de coronacrisis.  

De scholen lukt het i.v.m. alle maatregelen niet om iets te organiseren, die giften 
die van scholen komen, zijn uit de overgebleven ouderbijdrage aan het einde van 
het jaar. 

Het aantal particuliere donateurs is flink gestegen! We kregen in de maanden 
april en mei super veel giften met iets van “corona” of “extra steun” in de 
omschrijving. Het ging om kleine, maar ook grote bedragen van boven de €1000. 
Ook kwamen er donateurs bij die ons maandelijks zijn gaan steunen, echter 
kunnen we niet direct met hen in contact komen. Het is volkomen onduidelijk 
voor hoe lang ze dat van plan zijn. Desalniettemin zijn we zeer erkentelijk voor 
deze steun. We zijn doorgegaan met onze actie om particulieren die een donatie 
doen €0,01 terug te storten met een bedank tekst in de omschrijving. Ook 
trouwe donateurs storten we minimaal 1 keer per jaar 1 cent terug, om ze te 
kunnen bedanken. Verder zit er een bijzondere gift tussen; een legaat van 
€10.000!  

 

Vanuit de bedrijven hebben we super veel steun mogen ervaren. Naast onze 
trouwe sponsors, hebben we er nieuwe sponsors bij en ook veel bedrijven die 
vanwege de corona crisis een extra gift hebben gedaan, hetzij in geld, hetzij in 
producten voor de klanten.  

 

Resultatenrekening Voedselbank 2020
Nr. Nr.
0 10.662,54€         10a Subsidies algemeen 21.664,00€       
1 23.695,39€         10b Subsidies auto -€                 
2a Onderhoud auto's 3.774,47€    11 Giften kerken 12.367,93€       
2b Verzekering auto's 3.159,66€    12 Giften bedrijven 34.060,54€       
2c Vervoerskosten 5.192,84€    13 Giften particulieren 24.369,32€       
2d Wegenbelasting 4.618,00€    14 Giften scholen 342,15€            

15 Giften kerstactie 5.261,00€         
2e Aankoop auto's -€            2e Verkoop auto's -€                 
2 16.744,97€         
3 251,37€              
4 809,89€              
5 3.587,35€           
6 138,32€              
7 -€                   

42.175,11€         -€                

98.064,94€         98.064,94€       Totaal:Totaal:

Saldo Winst: Saldo Verlies:

OpbrengstenKosten

Huisvestingskosten
Afschrijvingen

Overige kosten
Bankkosten

Afdrachten Voedselbank
Onderhoudskosten
Totaal autokosten



De giften die doormiddel van de kerstactie zijn ontvangen hebben we in een 
apart dagboek gezet. Dit geld is bestemd om voedsel voor te kopen, aangezien 
deze actie de kerstactie van de kerken bij de supermarkten vervangt. Nu al een 
mooi bedrag, maar dit loopt nog verder op in januari 2021!  

Ook dit jaar mochten we als vanouds rekenen op de steun vanuit de Gemeente 
Hoeksche Waard. Zonder de vaste subsidie relatie met de gemeente zouden we 
onze activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ook het tussentijds betrokken contact 
met de gemeente Hoeksche Waard werd door ons zeer op prijs gesteld.  

 

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, we hebben weinig onderhoud hoeven plegen dit jaar. 

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. We hebben dit jaar het eerste 
kwartaal aan het DCRotterdam niet hoeven betalen. Daarnaast hebben we van 
Voedselbank in Nederland een vergoeding gekregen voor de producten die we 
moesten aanschaffen i.v.m. corona-maatregelen. Daarom is er per saldo weinig 
afgedragen aan de overkoepelende organisatie van de Voedselbank. 

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 lief- en leed van de vrijwilligers 

Deze post val lager uit dan begroot. We hebben bijvoorbeeld niets voor de 
vrijwilligers kunnen organiseren.  

Wel hebben we onze kledingwinkel voor de 
klanten, “De Kledingkast” een grote 
opknapbeurt gegeven. Het ziet er weer 
fantastisch uit, net een echte winkel! We 
hebben er wat eigen geld ingestoken, maar 
ook twee mooie giften voor gekregen. 
Daarom vallen de kosten die we gemaakt 
hebben ook hiervoor heel erg mee. 



 

 

 

Toelichting op de balans: 

Banksaldo’s: in de eerste maanden van de coronacrisis en ook in de maand 
december liep ons banksaldo heel erg hard op! Zoals te zien op de balans 
eindigen we het jaar met bijna € 65.000 liquide middelen. Het resultaat is 
daardoor verassend positief. 

Reserveringen: 

Reservering continuïteit: dit bedrag staat voor ongeveer 5 maanden. Mochten 
de inkomsten wegvallen, dan kunnen we nog 4 á 5 maanden door werken op 
deze reserve. 

Reservering koelcellen: dit bedrag komt ten bate van het opknappen van de 
koel- en vries installaties dan wel de aanschaf van nieuwe koelcellen. In het 
eerste kwartaal van 2021 zullen we hiervoor offertes uitzetten. We hebben nu 
een aantal losse, verouderde, koelinstallaties. Het doel is ook dat we daarmee 
een besparing bewerkstelligen op de energie lasten. 

Reservering aanschaf voedsel: Deze reservering komt voort uit de kerstactie 
van de kerken. Het geld is vanuit de gever bestemd op producten/voedsel voor 
de klanten te kunnen kopen. Te denken valt aan lang houdbare etenswaren zoals 
rijst, pasta, koffie, thee etc.  

 

Aanschafwaarde auto's 60.812,71€  Eigen vermogen 1-jan 62.028,58€       
Afschrijving auto's 21.325,08€  Resultaat 42.175,11€       

Boekwaarde 39.487,63€         Eigen vermogen 31-dec 104.203,69€     
a Inventaris -€                   

Afschrijving inventaris Reservering continuiteit 20.000,00€   
Boekwaarde -€                   Reservering koelcellen 25.000,00€   

b Voorraad xxx -€            Reservering aanschaf voedsel 5.261,00€     
c Voorraad yyy -€            

Totaal voorraad -€                   

deb Debiteuren -€                   cre Crediteuren -€                 

RS Rabospaar 50.000,88€  
B… Rabobank 14.451,63€  
K… Kas 263,55€      

Totaal liq. middelen 64.716,06€         

104.203,69€       104.203,69€     

Balans Voedselbank 31-12-2020
CreditDebet

Totaal passiva:Totaal activa:


