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1. Voorwoord 

Beste mensen, 

Het afgelopen jaar is goed verlopen maar wat opvalt is dat, ondanks de verbeterende economie en 

de daarmee samenhangende toegenomen werkgelegenheid, het aantal cliënten niet is afgenomen. 

Dat baart zorgen en heeft ook landelijk de aandacht. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van de 

Voedselbank is een klein percentage van de mensen die, volgens onze norm, in aanmerking zouden 

kunnen komen voor een voedselpakket.  

Niet ongenoemd mag blijven dat de organisatie van de Voedselbanken steeds professioneler wordt 

door de eisen die de voedselleveranciers aan ons stellen. Denk dan aan logistiek, voedselveiligheid en 

voorraadbeheersing. Dit alles vraagt veel van onze vrijwilligers. Het is dan ook een constante zorg om 

voor goede instroom te blijven zorgen. Heeft u interesse in ons werk, neem gerust contact op. 

Waar uiteindelijk alles om draait is het uitdelen van een voedzaam en aanvullend levensmiddelen 

pakket per week, en dat lukt ons. Ook is een prachtige aanvulling, doordat wij goede afspraken 

hebben kunnen maken met Aldi en AH,  om wekelijks ingevroren vlees op te halen. 

2018 zal een jaar worden met veel veranderingen waarbij de nodige flexibiliteit van ons gevraagd zal 

worden om onze cliënten te kunnen blijven helpen.  Dit heeft ook te maken met de op stapel staande 

verhuizing van ons magazijn. Wij zullen jullie hiervan natuurlijk op de hoogte blijven houden. 

Wij hebben daar alle vertrouwen in. 

 

Evert van Essen,  

voorzitter 
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2.  Cliënten 

Het aantal cliënten is in 2017, na een aanvankelijke stijging, toch weer licht gedaald. 
We begonnen 2017 met 251 en eindigden met 244 pakketten. 

 
In 2017 hebben we 142 nieuwe cliënten ingeschreven. 149 Cliënten konden weer zelfstandig verder 
en zo eindigden we het jaar met 244 ingeschreven gezinnen.   
 

 
Bron: Voedselbank.nu 

 
Van onze op 31 december 2017 ingeschreven klanten waren 266 kinderen onder de 18 jaar. 
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3.  Onze teams 
Bij de Voedselbank Zaanstreek hebben in het jaar 2017 gemiddeld 126 vaste vrijwilligers, tientallen 
winkelactie vrijwilligers en ruim 200 Kerstactie vrijwilligers geholpen. Geen van deze vrijwilligers  
wordt betaald, de Voedselbank is een 100% vrijwilligersorganisatie.  
Om al het werk te doen hebben we vele teams – zie hieronder. De vaste vrijwilligers zetten zich 
dagelijks, wekelijks of om de week en aantal uur in. 
 

a) Telefoonteam 
b) Intaketeam  
c) Magazijn & chauffeurs 
d) Uitgifte-teams 
e) Administratie 
f) Bestuur 

Per 31 december 2016 bestond het bestuur van de Voedselbank uit de volgende personen: 

dagelijks bestuur: 

voorzitter: Evert van Essen 

secretaris: Gisela Hoeve 

penningmeester: Wim Niekus 

De statutaire bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn tevens bij de KvK 

in geschreven en hebben teken- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. De overige 

bestuursleden zitten in het bestuur vanuit een specifieke taak. 

overige bestuursleden: 

cliëntencoördinator: Anke Donker 

coördinator telefoon-  

       en (her-)intaketeam:  Gert van der Vegt 

vrijwilligerscoördinator:  Channah Draijer (tot nov. ) / Tineke Botterweg (sinds nov.) 

p.r. & communicatie: Will Cox 

voedselveiligheid: Hans Al 

Het bestuur liet zich bijstaan door: Jacqueline Zweers (notuliste) 

 
Naast de vaste werkzaamheden, zetten vele vrijwilligers zich in voor o.a. de diverse winkelacties in 

het jaar, waaronder de grote “Najaarsactie” in 6 winkels in de Zaanstreek. 

Verder zijn er- Voorlichting aan en rondleidingen voor scholen, verenigingen, kerken en organisaties 

gegeven. 

Al deze acties – en de daarbij horende publiciteit -  onderstrepen de betrokkenheid van vele 

Zaankanters bij het wel en wee van de Voedselbank en versterken de goede verstandhoudingen die 

we sinds jaren mogen opbouwen. 

  

4.  Voedselveiligheid 

Voedselveilig staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben ons vanaf het begin ervoor ingespannen 

dat we kunnen voldoen aan de gestelde eisen die behoren bij de zogenoemde code groen. Ook in 

2017 zijn we daarin weer geslaagd en behaalden we een score van 95 (op 100) punten bij de 

jaarlijkse inspectie. 
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5.  Dankbetuigingen 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan personen en organisaties die ons in 2016 hebben 
ondersteund. Graag noemen wij: 
- Al onze vrijwilligers – zowel zij die het hele jaar helpen als zij die zich tijdens de winkelacties 

inzetten. En natuurlijk ook de hulp die we vanuit verschillende scholen, van Rotary en Lions 
en andere organisaties mochten ontvangen. 

- De inwoners van Zaanstad die ons op allerlei manieren hebben gesteund. 
- De kerkgangers die regelmatig zorgen voor gevulde kratten. 
- De eigenaren c.q. bestuurders van de uitdeelpunten in Zaandam (Noorderkerk en Jereh 

Salem), Koog aan de Zaan (Hervormde Gemeente) en O.L.Vrouw-Geboortekerk 
(Wormerveer). 

- Het bestuur van buurtcentrum de Vuister in Westerkoog. 
- Transportbedrijf Albert Keijzer voor het sponsoren van onze dieselkosten. 
- Donor voor het sponsoren van onze energiekosten. 
- Bakkerij Brakenhoff voor al het voortreffelijke brood. 
- Hessing Groenten en Fruit. 
- De supermarkten AH Vermiljoenweg, AH Rosariumplein, AH Hermitage, AH Wormerveer,  

AH Rooswijk, Dirk van de Broek Oostzaan, Vomar Saendelft, Vomar Rozenhof, Vomar 
Wormer, Deen Gibraltar voor de prettige samenwerking. 

- Allen die ons op andere wijze en/of anoniem geholpen hebben. 
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6.  Financiën 

Balans  
 

31-12-2017 

 
31-12-2016 

     Debet 
    

     Liquide Middelen 
 

 €            94.860  
 

 €           96.294  

     Inventaris 
    stand per 1 januari  €              6.255  

 
 €          10.746  

 toevoeging   €              2.024  
 

 €            3.030  
 afschrijving   €             -2.925  

 
 €           -7.521  

 afschrijving 2016 - correctie  €              2.737  
   desinvestering   €                -457  
 

 €               -70  
 afschrijving desinvestering  €                 457  

 
 €                70  

 stand per 31 december   €              8.091  
 

 €             6.255  

     Wagenpark 
    stand per 1 januari  €            68.250  

 
 €          85.165  

 toevoeging   €                     -  
 

 €                   -  
 afschrijving   €           -12.155  

 
 €         -16.915  

 desinvestering  €                     -  
 

 €         -17.850  
 afschrijving desinvestering  €                     -  

 
 €          17.850  

 stand per 31 december   €            56.096  
 

 €           68.250  

     Borg EVS 
 

 €                 200  
 

 €                200  

     Debiteuren 
 

 €                 575  
 

 €                    -  

     

Totaal 
 

 €          159.822  
 

 €          
171.000  

     Credit 
    

     Te betalen Kosten 
 

 €              4.089  
 

 €             5.307  

     Bestemmingsreserve 
    

stand per 1 januari 
 €           
126.222  

 
 €        139.199  

 toevoeging  €              7.371  
 

 €          11.458  
 toevoeging 2016 - correctie  €              2.737  

   onttrekking voor afschrijvingen  €           -15.080  
 

 €         -24.435  
 

stand per 31 december 
 

 €          121.250  
 

 €          
126.222  

     Lening Sponsor MAN 
    stand per 1 januari   €            10.000  

 
 €          14.000  

 onttrekking   €             -4.000  
 

 €           -4.000  
 stand per 31 december   €              6.000  

 
 €           10.000  
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Bestemmingsres. Vrijwilligers 
   stand per 1 januari   €                 970  
 

 €               970  
 toevoeging   €                     -  

 
 €                   -  

 onttrekking   €                     -  
 

 €                   -  
 stand per 31 december   €                 970  

 
 €                970  

     Algemene Reserve 
    stand per 1 januari     €            28.501  

 
 €          28.199  

 -onttrekking / toevoeging  €                -989  
 

 €               302  
 stand per 31 december 

 
 €            27.513  

 
 €           28.501  

     

Totaal 
 

 €          159.822  
 

 €          
171.000  

     

     Staat van Baten en Lasten 2017 

 
2016 

     Lasten 
    Indicatie Cliënten 

 
                 1.339  

 
                1.436  

     Directe kosten Voedselpakketten 
   operationele kosten                10.845  
 

               8.368  
 transportkosten                12.312  

 
             14.604  

 

  
               23.157  

 
              22.972  

Locatie Assendelft 
    Nutsvoorzieningen                11.026  

 
               9.600  

 huisvestingskosten                  3.647  
 

               2.103  
 

  
               14.673  

 
              11.703  

     Kosten vrijwilligers 
 

                   390  
 

                   405  

     Algemene kosten 
 

                 1.660  
 

                   968  

     Bureaukosten 
    telefoonkosten                  1.534  

 
               2.035  

 kantoormiddelen                     501  
 

                 792  
 lidmaatschappen en 

abonnementen                        8  
 

                 266  
 

  
                 2.043  

 
                3.093  

     saldo -nadelig / voordelig                   -989  
 

                   302  

     Totaal 
 

               42.272  
 

              40.879  

     Baten 
    Vrienden van de Voedselbank                  4.597  

 
                4.881  

     Donaties 
    donaties in geld                25.471  

 
             23.926  

 donaties in natura                  5.000  
 

               5.000  
 

  
               30.471  

 
              28.926  
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     bijdrage Stichting Voedselbanken                  2.742  
 

                2.448  

     interest 
 

                   187  
 

                   624  

     vrijval lening Sponsor 
 

                 4.000  
 

                4.000  

     Diverse Baten & Lasten 
 

                   275  
 

                       -  

     Totaal 
 

               42.271  
 

              40.879  

     

      

Toelichting op de Balans 2017 

Liquide Middelen 

Donaties van Particulieren, bedrijven, scholen en instellingen blijven een constante stroom vormen 

van inkomsten.  

Inventaris 

Onze inventaris is uitgebreid met twee handpallet trucks voor het magazijn.  

2 laptops zijn aangeschaft voor het Intake team. Ter controle van de koelketen zijn 2 thermometers 

aangeschaft. Het aantal kratten in het magazijn is uitgebreid met 30 vouwboxen 

Wagenpark 

Het wagenpark bestaat nu uit: 

 MAN koel-/vrachtwagen, aangeschaft in augustus 2009.  
 Peugeot Boxer Koel-/vrieswagen, aangeschaft in juni 2015 

 

Te betalen kosten 

Hierin zijn opgenomen de kosten, die nog ten laste van het boekjaar 2017 dienen te worden gebracht 

en in 2018 zijn betaald. 

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve is opgebouwd uit donaties van 15 fondsen, die ons onder voorwaarden 

gelden ter beschikking hebben gesteld.  

Deze reserves zullen jaarlijks worden verminderd met de afschrijvingen van inventaris en wagenpark. 

Onze sponsors, die wij mogen vermelden: 

 Diaconie Protestantse Gemeente 
 Bisdom Haarlem-Amsterdam 
 Fonds De Hoop 
 Gerrit Blaauwfonds 
 Skan Fonds 
 Vereniging Wezen- en Ouderenzorg 
 Stichting Anton Jurgensfonds 
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 Zaanse Rotary 
 Rotary Club Wormerveer 
 Lionsclub Zaanstreek 
 Stichting Honig-Laanfonds 
 Stichting Ir. P.M. Duyvis 
 Oranje Fonds 
 Stichting Parteon 
 Patrimonium 

In 2017 hebben wij een bijdrage uit het ING Nederland Fonds mogen ontvangen. 

Er zijn ook enkele sponsors, die er de voorkeur aan geven, geen verdere naamsbekendheid uit te 

dragen. 

Bestemmingsreserve Vrijwilligers 

In 2017 zijn er geen activiteiten ontplooid voor onze vrijwilligers. 

Lening Sponsor MAN 

In augustus 2009 hebben wij de MAN koel-/vrachtwagen kunnen aanschaffen dankzij een sponsoring 

onder voorwaarden.  

Die voorwaarde is het terugbetalen van een gedeelte van het sponsorgeld bij voortijdige verkoop van 

deze vrachtwagen. 

Algemene Reserve 

Een nadelig saldo van het boekjaar 2017 is aan de algemene reserve onttrokken. De algemene 

reserve vormt een buffer voor misschien mindere tijden. 

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

Indicatie cliënten 

Voor de intake van cliënten huren wij in 2017 een ruimte in het buurthuis De Vuister.  

Operationele kosten 

Deze kosten bestaan uit een bijdrage aan ons Distributiecentrum in Amsterdam, 

verpakkingsmaterialen voor voedselpakketten, reparaties en onderhoudscontracten van 

magazijnapparatuur, koelcel en vriescel, kosten voor voedselveiligheid en kleine hulpmaterialen. 

Transportkosten 

Dit zijn de kosten van vervoer van de aangeboden goederen en het bezorgen van de 

voedselpakketten naar de uitdeelpunten.  

De kosten van het wagenpark bestaan uit verzekeringspremie, eigen bijdrage kleine 

aanrijdingschades, motorrijtuigenbelasting, ruim 5.000 liter brandstof, onderhoud en reparatie van 

de auto’s. Ook in 2017 hebben wij onze brandstof kunnen betrekken bij de firma Albert Keijzer 

Transport B.V., die ons de brandstof gratis ter beschikking heeft gesteld! 
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Locatie Assendelft 

De post van de nutsvoorzieningen is een jaarbedrag, voorgesteld door de verhuurder van het 

magazijn. Ook voor 2017 heeft een sponsor onze energiekosten voor haar rekening genomen!   

De huisvestingskosten bestaan uit gemeentebelastingen, onderhoud, reparatie en schoonhouden 

van het magazijn. 

Kosten vrijwilligers 

Hierbij moet men denken aan kantinekosten, vergoeding van incidentele reiskosten, een 

vrijwilligersvergoeding en kleine attenties bij bepaalde persoonlijke aangelegenheden. 

Algemene kosten 

Deze post bestaat uit bestuurskosten, bankkosten, verzekeringspremies voor W.A. en brand en 

inbraak, kosten fondswerving.  

Bureaukosten 

Kosten van kantoorbehoeften, porti, telefoon ( centraal magazijn en mobiele telefoons van de 

intaketeams en uitdeelpunten ), internet, kopieerwerk, lidmaatschappen en abonnementen. 

Vrienden van de Voedselbank 

In dit jaar is het aantal vaste vrienden licht gedaald. Zij hebben in totaal 1.849 pakketten structureel 

geadopteerd. 

Donaties 

Ontvangen van: 

 41 particulieren 

 15  Protestantse, Christelijke en R-K Instellingen 

 17 Fondsen, Stichtingen en bedrijven 

 tijdens de Najaar- en overige winkelacties 
In 2017 mochten wij van verschillende instanties donaties ontvangen om met dat geld iets extra’s te 

doen voor de kinderen van onze cliënten met Sinterklaas en aan onze cliënten een kerstpakket te 

kunnen geven. 

Bijdrage Stichting Voedselbanken 

Jaarlijks ontvangen wij een bijdrage van de landelijke vereniging van voedselbanken. 

Diverse Baten en Lasten 

 geen bijzonderheden. 

 
 



 
11 

 

VERKLARING KASCOMMISSIE 
 

 

 
 


