
  
Jaarverslag 2021 

Voorwoord, door de voorzitter 
Ook 2021 stond bij ons in het teken van Corona. Dingen werden 
uitgesteld tot na Corona maar in 2021 bleek er geen “na Corona” te zijn.  

Onze klanten die in armoede leven zijn ook vaak eenzaam. Het bezoek 
aan de voedselbank is voor hen een uitje waar ze met lotgenoten en 
vrijwilligers een praatje maken. Dat moesten we in Corona tijd zoveel 
als mogelijk beperken en klanten zo snel mogelijk weer het pand doen 
verlaten. Kortom, zoals vele mensen in corona tijd , hebben ook de 
klanten van de voedselbank de nare gevolgen van de lock-donws en 
bijbehorende preventieve maatregelen moeten ervaren.  

Lichtpuntjes waren er ook. Verstokte digibeten bleken gelukkig toch ook 
te kunnen vergaderen via de ZOOM.  
Hoewel helaas enkele vrijwilligers Corona hebben gekregen is er geen 
uitbraak in de zin van hele dagploegen die getroffen werden. Onze 
dienstverlening kon gelukkig met wat passen en meten gecontinueerd 
worden. 
Ook dit jaar hebben de kerken, omdat hun inzamelacties voor de 
voedselbank bij de supermarkten niet door konden gaan, een geld 
inzamelactie georganiseerd. Van dat geld kunnen zeer tegen onze 
gewoonte in voedsel kopen wat we tekort komen. 
Hartverwarmend zijn dan ook weer de initiatieven zoals de particulier 
die de stil gevallen horeca opdracht geeft 120 liter erwtensoep te maken 
en bij ons af te leveren. Twee vliegen goedgedaan in één klap.    
  
De mooie grote koelcel die we aan het eind van het jaar konden 
aanschaffen, ter vervanging van de twee kleine cellen die aan het eind 
van hun levensduur waren, is voor onze vrijwilligers een grote 
verbetering. Meer rollen minder tillen. 
De aangeschafte kuubkisten en aanpassingen in de stellingen maakt het 
mogelijk meer voedsel ongedierte-vrij op te slaan. 

Eric L’Abee 

Voorzitter bestuur stichting Voedselbanken Hoeksche Waard 



Klanten 
Wij hebben in 2021 aan totaal 241 verschillende gezinnen een voedselpakket 
verstrekt. Hiervan zijn er in de loop van 2021 een aantal (102) gezinnen weer 
afgevallen. Eind 2021 hadden wij nog 139 gezinnen als klant. Uit deze cijfers kan 
worden opgemaakt dat een groot gedeelte van onze klanten tijdelijk komt en 
snel doorwisseld. 

Van deze 139 zijn er 44 gezinnen, die langer dan 3 jaar gebruik maken van de 
voedselbank. Dit is 31% van alle klanten. 

Het totaal aantal pakketten dat uitgegeven in 2021 uitgegeven is 5194, dit zijn 
dus gemiddeld 100 pakketten per week. 

Niet alle klanten komen wekelijks, maar uitgaande van het gemiddelde aantal 
van 140 gezinnen, haalt 71% van de klanten wekelijks hun pakket. 

 

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 pakket samenstellen. 



Voedselveiligheid 

We hebben er dit jaar alles aan gedaan om zo weinig mogelijk 
voedingsproducten te vernietigen. Zo gaat groente en fruit naar diverse 
kinderboerderijen en een paarden boer. Over gebleven brood gaat naar Commijs, 
wij krijgen af en toe zuivel van hen, en kinderen kunnen daar woensdag de 
koeien brood voeren. 

Om de temperatuur controle van koel en diepvriesproducten makkelijker te 
kunnen controleren een nieuwe infrarood pistoolthermometer aan geschaft, en 
deze kan ook nog elk jaar kosteloos gekalibreerd worden. 

Op 15 oktober is door de Houwers groep de jaarlijkse onverwachte inspectie op 
voedselveiligheid gedaan, de volgen punten heeft men geconstateerd. Helaas 
was het handboek voedselveiligheid onvindbaar, de inspecteur wist dat we hem 
hebben maar moest er toch melding van maken, 1 punt aftrek. In een van de 
koelcellen vond hij op de verdamper stofdeeltjes en schimmelpuntjes, goed voor 
5 punten aftrek. In de koelvitrines lagen een paar producten over de THT en TGT, 
goed voor 4 punten aftrek. Van de 100 punten houden we er dus 90 van over, 
inspecteur vond dit een heel mooi resultaat, wij niet want vorig jaar hadden we 
98 punten. De bevindingen met de vrijwilligers besproken, en afspraken gemaakt 
hoe we dit kunnen verbeteren. 

Daar we opeens weer muizen keutels vonden, extra schoonmaak rondes 
gehouden. Correct ongedierte bestrijding heeft extra controles gedaan, hierbij 
een paar plaatsen gevonden waar mogelijk muizen naar binnen komen, deze 
plekken met staalwol getracht te dichten. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de 
muizen in de luiers hebben gezeten, waarschijnlijk om nest materiaal te 
verzamelen. Het is zelfs gebleken dat muizen gek zijn op de wikkels om 
blikgroente. Ook mede door dit probleem extra kunststof kuubs-kisten 
aangeschaft, zodat er zoveel mogelijk muizenvrij op geborgen kan worden. 

We zijn zeer content met de nieuwe koelcel die begin 2022 wordt geplaatst. We 
hebben dit goed voorbereid, gemeten, advies en offertes opgevraagd. Deze 
koelcel zal de voedselveiligheid ten goede komen. 

Voedsel & Acties 
Wat we nooit zullen vergeten dat we via een andere VB twee pallets met 
ananassen kregen aangeboden. De chauffeur die ze kwam brengen zei: “take it 
or leave it.” Zo kwamen we aan ruim 800 ananassen met als toetje 2 pallets met 
dozen cassave wortels, die eigenlijk al zover heen waren dat ze niet meer goed 
waren voor de consumptie. Maar nu wat te doen, de afvalverwerking RAD wilde 
de cassave niet hebben? Bertus onze chauffeur kwam op een idee om het naar 
een compost bedrijf te brengen, gelukkig was het bedrijf er happy mee en 
hadden we weer een bedrijf erbij waar we onze eventuele overschotten naartoe 
konden brengen. Wat betreft de ananassen, licht misselijk hebben we 
geprobeerd mee te helpen met het consumeren ervan maar het waren er toch te 
veel en hebben de rest naar een andere voedselbank gebracht. 



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

Voor de tweede keer kon de jaarlijkse kerst actie van de kerken geen doorgang 
vinden. Ze wilde ons toch steunen door een actie te houden om geld in te 
zamelen. We hebben een QR-code aangemaakt via internetbankieren. De kerken 
hebben deze QR-code gebruikt op een poster en in hun kerkbladen. 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. 

Er waren nog veel meer leuke acties van bedrijven, particulieren en zelfs van 
kinderen. Een overzicht van deze acties is te zien op onze website, bij het 
nieuws. 

We krijgen van de volgende leveranciers producten: 
• Brood van Voordijk, voormalig vd Linden en alleen op maandag van 

Boender. 

• De Plus uit Nieuw Beijerland, Numansdorp, Klaaswaal en Westmaas. 

• De Hooge Werff levert elke vrijdag gebak en koekjes 

• Van Oers in Barendrecht elke maandag groente. 

• Werkfruit elke donderdag fruit. 

• Aardappelhandel Kleinjan in Goudswaard elke maan dag aardappels 

• Jimmy Oud-Beierland af en toe chips. 

• Topbrands Oud-Beijerland af en toe cosmetica en persoonlijke 
verzorgingsproducten. 

• Een katholieke kerk houdt regelmatig een inzameling in de kerk 
voor onze voedselbank, en in overleg met ons worden daar 
producten van gekocht. 

Een leuk voorbeeld van één van de coördinatoren: “Zo is het mij over komen dat 
er een dame met een tas vol producten binnen kwam en vroeg nemen jullie ook 
contant geld aan en of ze dat via de bank of ook zo af kon geven. Op mijn 
antwoord we hebben hier ook een geldkistje, drukte ze me € 20 in mijn hand, 
dan kan je dag toch niet meer stuk.” Dit geeft wel aan hoe er in de gemeente 
wordt meegeleefd met de klanten van de Voedselbank. 

Het wagenpark 
Wat betreft het wagenpark hebben we even onze weg moeten vinden, voor mij 
zeker maar met hulp van mede coördinator wagenpark Leo Luijendijk hebben we 
alles op de rails. Buiten wat kleine schades zijn we het laatste jaar goed 
doorgekomen. 



De wagens zijn bij garage Ruud Mulder in onderhoud, wat gemakkelijk is daar 
het vlakbij de voedselbank is. De schade van de Peugeot aan de binnenkant 
veroorzaakt door de pompwagen is mede door Gerrit Kalis en zijn contact bij 
Smit Carrosseriefabriek gratis gemaakt en ziet er nu van binnen weer spic en 
span uit. 

Beide wagens kunnen nog wel een tijdje mee maar het is wel de bedoeling dat 
we misschien dit jaar de Peugeot gaan vervangen. 

De Kledingkast 
De Kledingkast is inmiddels een begrip voor de klanten van de Voedselbank, een 
zeer gewaardeerde aanvulling op de convience goods. 

Begin 2021 was de kledingkast gesloten ivm COVID. Lockdown! Er was geen 
mogelijkheid om de kast open te houden omdat de ruimte te beperkt is en omdat 
er geen goede ventilatie aanwezig is, we wilden de dames van de kleding en de 
klanten beschermen tegen eventuele besmetting. Desalniettemin hebben we ‘s-
middags verplaatsbare rekken met kleding in de opening van de roldeur gezet. 
De klanten konden op deze manier een aantal stuks kleding uitzoeken en 
meenemen.  

Sinds het voorjaar 2021 is de kledingkast weer open gegaan. De toestroom van 
gedoneerde kleding, schoenen, jassen, tassen, etc. blijft goed lopen. De kwaliteit 
laat helaas wel eens te wensen over. Afgekeurde kleding gaat naar manege 
Flemming, zij hebben belangeloos 3 containers staan voor gebruikte kleding. Het 
opgehaalde geld ging in 2021 naar een dierenopvang in Egypte. Onze klanten 
zijn nog steeds blij als ze iets vinden in de rekken en mee kunnen nemen. Eind 
2021, helaas moest de kledingkast weer sluiten vanwege de lockdown. De dames 
stappen flexibel als ze zijn weer over op het dagelijks neerzetten van de 
verplaatsbare rekken. Deze worden ‘s middags weer in de deuropening gezet.  



Financiën 
We starten het jaar 2021 met een banksaldo (betaal- en spaarrekening) van zo’n 
€ 64.700. Toen ik startte als pennningmeester in 2018 hadden we een schuld 
weg te werken. We zijn tegen de crisis in gegroeid in bekendheid en in onze 
stabiele financiële positie, een prestatie om trots op te zijn. Naast trots zijn we 
ook dankbaar voor de mensen in onze gemeente de Voedselbank een warm hart 
toedragen. 

Toelichting over opvallende posten aan de opbrengsten kant: 

De giften die we ontvangen van de verschillende kerken in de Hoeksche Waard 
is gigantisch gestegen! De bijdrage van de kerken is meer dan verdubbeld ten 
opzichte van vorig jaar. Bijna alle kerken in de gemeente zijn betrokken bij ons 
werk en steunen ons financieel. Met de Open Hof Kerk hebben we het luierfonds 
opgericht, speciaal om luiers en maandverband aan te schaffen.  

Het aantal particuliere donateurs blijft stabiel. We hebben in 2020 veel nieuwe 
donateurs erbij gekregen die ons trouw zijn gaan steunen, waarvan een heel 
aantal zelf met een maandelijkse gift. We kunnen niet aan contactgegevens van 
donateurs komen, maar we bedanken ze door € 0,01 terug te storten met in de 
omschrijving een bedanktekstje.  

 

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.  

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.  

Resultatenrekening Voedselbank 2021
Nr. Nr.
0 10.662,54€         10a Subsidies algemeen 21.852,75€       
1 28.582,04€         10b Subsidies auto -€                 
2a Onderhoud auto's 2.310,86€    11 Giften kerken 31.460,56€       
2b Verzekering auto's 4.272,13€    12 Giften bedrijven 19.903,12€       
2c Vervoerskosten 4.880,90€    13 Giften particulieren 12.122,18€       
2d Wegenbelasting 4.690,00€    14 Giften via VoedselbankNL/scholen 8.287,66€         

15 Giften kerstactie 5.932,49€         
2e Aankoop auto's -€            2e Verkoop auto's -€                 
2 16.153,89€         
3 26.669,93€         
4 2.863,88€           
5 3.538,72€           
6 178,12€              
7 6.934,45€           

3.975,19€           -€                

99.558,76€         99.558,76€       

Totaal autokosten

Huisvestingskosten
Afschrijvingen

Overige kosten
Bankkosten

Afdrachten Voedselbank
Onderhoudskosten

OpbrengstenKosten

aankoop voedsel nav kerstgiften

Totaal:Totaal:

Saldo Winst: Saldo Verlies:



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. Deze 
kosten zijn nagenoeg gelijk aan het bedrag van 2020. 

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 



 

Toelichting op de balans: 

Banksaldo’s: net als in 2020 liep in de maand december ons banksaldo heel erg 
hard op! Zoals te zien op de balans eindigen we het jaar met bijna € 80.000 
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 vervanging auto: dit bedrag komt ten bate van het vervangen 
van in ieder geval één van de auto’s. In 2022 komen we weer in aanmerking 
voor subsidie vanuit Voedselbank in Nederland. Zij betalen dan 75% van de 
aanschafprijs voor ons. Daar willen uiteraard graag gebruik van maken.  

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.  

2020 2021
Aanschafwaarde auto's 60.812,71€  Eigen vermogen 1-jan 104.203,69€     
Afschrijving auto's 31.987,62€  Resultaat 3.975,19€         

Boekwaarde 28.825,09€         Eigen vermogen 31-dec 108.178,88€     
a Inventaris -€                   

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

Totaal voorraad -€                   
Reservering continuïteit 20.000,00€   

deb Debiteuren -€                   Reservering vervanging auto 25.000,00€   
Rerservering aanschaf voedsel 6.000,00€    

RS Rabospaar 50.000,00€  
B… Rabobank 29.081,77€  
K… Kas 272,02€      

Totaal liq. middelen 79.353,79€         

108.178,88€       108.178,88€     Totaal activa:

Balans Voedselbank 31-12-2021
CreditDebet

Totaal passiva:



 

Toelichting op de begroting: 

De bedragen zijn zo goed als mogelijk overgenomen van 2021. Daar waar we 
een trend zagen, hetzij stijgend of dalend hebben we daar rekening mee 
gehouden.  

3. vervanging één auto in 2022 hopen we in ieder geval één van de auto’s te 
kunnen vervangen. We gaan gebruik maken van de vergoeding vanuit 
Voedselbank in Nederland, waar we één keer per drie jaar gebruik van kunnen 
maken. Ik heb het ruim begroot, het is moeilijk in de schatten hoe hoog de 
kosten zullen worden en wat de huidige auto waard is met inruilen. 

7. aanschaf voedsel van kerstgiften is hoger dan op de resultatenrekening. 
We hebben in 2020 gezien dat dit bedrag in januari nog wel oploopt, vandaar iets 
ruimer begroot. 

15. kerstactie 2022 staat er weer op. Het staat er in euro’s, maar we hebben 
net zo lief houdbare producten. De grote hoeveelheid aan producten 
vertegenwoordigd een dergelijke waarde. 

Winst gezien de resultaten van de afgelopen twee jaar hebben we een mooi 
positief resultaat begroot.

Nr. Nr.
0 10.662,00€         10a Subsidie gemeente 22.250,00€      
1 25.800,00€         10b Subsidie auto VBNL 15.000,00€      
2a Onderhoud auto's 2.500,00€     11 Giften kerken 20.000,00€      
2b Verzekering auto's 5.900,00€     12 Giften bedrijven (sponsoring) 17.000,00€      
2c Vervoerskosten 5.000,00€     13 Giften particulieren 12.000,00€      
2d Wegenbelasting 4.700,00€     14 Giften scholen 2.000,00€       

15 Kerstactie 2022 10.000,00€      
2 18.100,00€         
3 2.500,00€          
3 veravanging 1 auto 30.000,00€         3 Gebruik reserve voor auto 15.000,00€      
4 3.000,00€          
5 3.500,00€          
6 180,00€             
7 10.000,00€         

9.508,00€          -€               

103.742,00€      113.250,00€   

Begroting Voedselbank 2023
Kosten Opbrengsten

Afschrijvingen
Huisvestingskosten

Totaal autokosten
Onderhoudskosten pand - inventaris

Afdrachten Voedselbank
Overige kosten
Bankkosten
aanschaf voedsel van kerstgiften

Saldo Winst: Saldo Verlies:

Totaal: Totaal:


