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Voorwoord door voorzitter Hans Brinkhuis 
Net als 2020 stond ook 2021 onder invloed van de pandemie. De avondklok, lockdowns en de zorg 

om de gezondheid van klanten en vrijwilligers, drukten op onze organisatie. Desondanks konden we 

elke week een voedselpakket leveren aan gemiddeld 275 huishoudens in Zaanstad en Wormer met 

onze 170 vrijwilligers. 

Hier past veel dank en bewondering voor de inzet van onze vrijwilligers, die met alle risico’s die de 

pandemie met zich meebrengt, zich op diverse plekken en in verschillende rollen inzetten voor de 

hulp aan onze klanten. Een prestatie van formaat! 

Begin 2021 liep het aantal huishoudens dat een voedselpakket kreeg op naar 310, bestaande uit ca. 

800 personen. Aan het einde van de zomer begon het aantal huishoudens te dalen tot rond de 270. 

Een deel van de stijging kwam door verlies van werk en inkomsten. O.a. het aantrekken van de 

arbeidsmarkt zorgde in de loop van het jaar voor een daling van klanten.  

In 2021 hebben we 14.400 voedselpakketten uitgedeeld met ongeveer 600.000 artikelen. Dit alles 

werd mogelijk gemaakt door de hulp van uiteenlopende donateurs. Voor een betere voedingswaarde 

volgens de schijf van 5 hebben we begin 2021 het Aardappel, Groente en Fruitplan (AGF) ingezet. Dit 

plan is mogelijk gemaakt door een aantal grote Zaanse bedrijven. Nu kunnen we de gedoneerde 

groenten en fruit aanvullen zodat we een beter en gevarieerd pakket kunnen aanbieden.. Dit plan is 

ontwikkeld door onze toenmalige bedrijfsleider Bert Brust. Bert heeft ons verlaten omdat hij bij een 

van onze grotere donateurs is gaan werken.  

Gelukkig konden we in het najaar twee grote winkelacties organiseren. De eerste actie met het 

thema : “op een lege maag kun je niet leren” leverde ruim 400 volle kratten met ontbijtproducten 

op. In november hebben we met hulp van 10 Zaanse AH filialen weer onze grote najaarsactie kunnen 

doen. Ruim 500 stampvolle kratten met voedsel leverde deze tweedaagse actie op; een geweldig 

resultaat. Los van deze twee grote acties waren er weer vele inzamelingsacties en initiatieven, die 

zorgden voor een constante instroom van gedoneerd voedsel. 

In september vond de jaarlijkse onaangekondigde controle plaats vanuit de Voedsel en Waren 

Autoriteit. Wederom werd code groen verkregen met een score van 95 punten (van maximaal 100 te 

halen punten). 

Bestuurslid Communicatie en Voedselverwerving Will Cox nam na ruim 9 jaar afscheid. Will heeft 

enorm veel betekend voor onze Voedselbank met zijn intensieve toewijding en vele contacten. We 

vonden in Jacob Kalter een opvolger. Bestuurslid Voedselveiligheid Hans Nijland heeft na vele jaren 

gekozen voor een meer op de achtergrond liggende rol binnen onze Voedselbank. Door de kennis, 

inzicht en concrete aanpak van Hans heeft onze Voedselbank al vele jaren code groen ontvangen 

voor voedselveiligheid en hygiëne. Gert van der Vegt, bestuurslid verantwoordelijk voor de intake 

van klanten neemt zijn positie over. Anton de Bruine volgt Gert van der Vegt op. 

 

Voedselbanken zouden niet moeten bestaan, een veel gehoord geluid. Dat is waar, en zeker in een 

rijk land. Aan de andere kant is het nodig dat mensen bij wie het even tegen zit, gesteund worden 

met de basisbehoefte voedsel. Daar staan wij voor klaar, ook in 2022, met hulp en steun van velen. 

Steun die hard nodig is en blijft om ons werk te kunnen blijven doen. Zolang het nodig is helpen wij 

mensen! 
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Klanten 
Aan het einde van 2021 zijn er 265 klanten. Aan het begin van het jaar verstrekten we 297 

voedselpakketten. Per saldo is er een afname is van 32 klanten in 2021. Toch is dit niet het hele 

verhaal. In 2021 werden er in totaal aan 371 huishoudens een pakket verstrekt, inclusief de klanten 

die in dat jaar ook weer op eigen benen konden staan en niet meer meetellen voor de 

eindejaarstand. 

Intake en telefoonteam 
De Voedselbank heeft een speciaal telefoonnummer voor de aanmelding van nieuwe klanten. De 

leden van het Telefoonteam maken afspraken voor mensen die klant willen worden en sturen de 

noodzakelijke papieren toe. Ook beantwoorden ze vele vragen van mensen die al klant zijn. Ook 

vangen zij de telefoontjes op van gulle gevers en verwijzen zij die door binnen onze Voedselbank. De 

teamleden zijn voor een belangrijk deel het oor van Voedselbank Zaanstreek. 

Het Intaketeam van de Voedselbank beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een 

voedselpakket. Het team bestaat uit tien leden die in wisselende tweetallen werken. Hierdoor is de 

kans op misverstanden klein en wordt gebruikt gemaakt van mensen met verschillende kwaliteiten 

en kijk op de zaak. Het team gebruikt de inkomensnormen van Voedselbanken Nederland bij de 

beoordeling en besteedt ook aandacht aan de specifieke omstandigheden van een aanvrager. Op 

basis van het inkomen en de persoonlijke situatie wordt er een weloverwogen beslissing genomen. 

Het team voert ook de herindicatie uit. 

De werkwijze van het team is dat we bellen of beeldbellen met onze klanten, zowel zij die een 

herindicatie hebben, als zij die klant willen worden. Ieder moet zijn gegevens naar een speciaal 

mailadres sturen. Wij kunnen voordat we het bel/beeldbel contact hebben al beoordelen of iemand 

in aanmerking zal komen of niet. Uit het gesprek komt de nadere informatie waarna we een besluit 

kunnen nemen.  

Uitdeelpunten 
In 2021 werden de voedselpakketten uitgedeeld in Wormerveer, bij de Groote Weiver en Ruach, in 

Koog aan de Zaan bij De Kerk van de Nazarener en in Zaandam bij de Noorderkerk en Jerehsalem. 

De teamleiders van de uitdeelpunten en de uitdelers hebben, afhankelijk van de coronaregels die 

golden, preventieve maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen. Voorbeelden hiervan 

zijn: minder mensen tegelijkertijd naar binnen, mondkapjes, afstand houden, zorgen dat de 

doorstroom zo snel mogelijk verliep, geen ruilmogelijkheden bieden om contacten te vermijden, 

ventilatie en producten vast in tassen doen om het aanraken te vermijden.  

In januari 2021 openden we een zesde uitdeelmogelijkheid. Die werd gevonden door een extra 

openingstijd bij De Kerk van de Nazarener in Zaandam. 

Voedsel 

De verbetering van het voedselpakket zoals in 2020 ingezet hebben we gehandhaafd in 2021. Het 

lukt nog steeds om drie tot vier maaltijden per week plus ontbijt uit te delen. Door de financiële 

bijdragen die we gehad hebben konden we elke week aardappelen en regelmatig groenten en fruit 

kopen. Als gevolg hiervan en door het flinke aanbod elke week van gesneden groenten konden we 
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naast de verpakte houdbare producten ook verse producten aanbieden voor de bereiding van een 

gezonde maaltijd. In de loop van 2021 is de aanvoer van zuivel van Deen gestopt, hierdoor hebben 

we het laatste kwartaal minder zuivel aan kunnen bieden. 

In de periode rond feestdagen slaagden we erin – net als in andere jaren – om toepasselijke 

producten aan te bieden, zoals bijvoorbeeld eieren of kerstbroden.  

Naast voedsel verstrekken we ook niet-voedingsmiddelen. Dat doen we indirect door de 

samenwerking met de kleding- en speelgoedbank en de stichting Babyspullen. Ouders van jarige 

kinderen ontvangen via Stichting Jarige Job een verjaardag pakket, met een cadeau, feestversiering 

en traktatiespullen. Geregeld delen we op extra uitdeelmomenten persoonlijke 

verzorgingsproducten uit en schoonmaakmiddelen. Ook dragen we bij aan de bestrijding van 

menstruatiearmoede via het Armoedefonds. Hier volgt een overzicht van alle partijen met wie we 

samenwerken: 

➢ Stichting Jarige Job: verjaardagsbox om de verjaardag thuis en op school te kunnen vieren; 
➢ Kledingbank: actieve doorverwijzing van cliënten van de Voedselbank voor gratis kleding; 
➢ Stichting Babyspullen, we zijn daaraan verbonden voor klanten met een baby die 

onvoldoende middelen hebben om hun kind een goede start te geven; 
➢ Het Zaanse weggeefhuis: doorleveren van niet voedsel gerelateerde goederen; 
➢ Armoedefonds: maandelijkse menstruatie pakketten en vanwege corona: mondkapjes en 

zelftesten; 
➢ Stichting leergeld: doorverwijzing kinderen t.b.v. leermiddelen; 
➢ Leger des Heils doorleveren overtollige goederen, contact over hulp aan cliënten; 
➢ Rode Kruis Noord Holland Noord: thuisbezorgingen en hulp bij voedselverwerving; 
➢ Stichting Animo: maaltijden t.b.v. cliënten; 
➢ Jeugdfonds sport en cultuur: activiteiten kinderen; 
➢ Speelgoedbank: doorleveren van niet voedsel gerelateerde goederen; 
➢ Sociale Wijkteams: doorleveren niet voedsel gerelateerde goederen t.b.v. projecten rond 

eenzaamheid en kinderen; 
➢ NewBees: inzet nieuwe Nederlanders als vrijwilliger;  
➢ Humanitas Zaandam: kennis overdracht en doorverwijzen cliënten; 
➢ Zaankanters voor Elkaar: werving nieuwe vrijwilligers; 
➢ Zaanse Uitdaging: hulp bij vraagstukken en ondersteuning; 
➢ Marketing Zaanstad: steun grotere Zaanse bedrijven bij realiseren voedselkwaliteit 

ambities; 
➢ Diverse kerken in Zaanstad: ter beschikking stellen ruimten voor uitdelen voedsel en 

inzameling voedsel; 
➢ Zaantheater: activiteiten t.b.v. cliënten; 
➢ United Sikhs: voedselinzameling 
➢ Brandweer veiligheidsregio Zaanstreek Waterland: jaarlijkse voedselinzamelingsactie; 
➢ Zaanse basisscholen: educatie en inzameling voedsel; 
➢ Zaanse VMBO scholen: educatie en inzameling voedsel; 
➢ Service clubs (Lions de Banne, Rotary clubs, Zaandam Oost, Krommenie Wormerveer en 

Zaandam): inzameling voedsel en donaties; 
➢ De klanten van de Voedselbank kunnen gratis de kapper bezoeken via aangesloten kappers; 
➢ Poetspakketten voor kinderen in samenwerking met tandartsen en mondhygiënepraktijken 

in Zaanstad. 
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Magazijn en logistiek 

In het magazijn en voor de logistiek (chauffeurs, bijrijders) waren in 2021 ongeveer 65 vrijwilligers 

actief, die samen gezorgd hebben voor het vullen en vervoeren van meer dan 13.000 kratten en alle 

losse artikelen daar omheen. Er zijn gesloten bakken aangeschaft om te zorgen dat de etenswaren 

“muisvrij” opgeslagen kunnen worden. In het achterste magazijn zijn er meer stellingen langs de 

wand geplaatst zodat we de houdbare voedingsmiddelen nog efficiënter op kunnen slaan. De 

bestelde nieuwe IVECO vrachtwagen (BE-combi) is 2 juni opgehaald en in juli voorzien van de 

Voedselbank stickers. De IVECO is in oktober officieel opgenomen in het rijschema.  

Vrijwilligers 
Aan het begin van 2021 waren er 172 vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn er 33 vrijwilligers 

gestopt. Er is 1 vrijwilliger overleden. De vrijwilligers die in 2020 vanwege de uitbraak van Corona 

gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk bij de Voedselbank zijn bijna allemaal weer teruggekeerd. In 

2021 zijn er uiteindelijk 48 nieuwe vrijwilligers geworven, waarvan negen mensen in januari 2021 van 

start zijn gegaan in het nieuwe middag uitdeelpunt in de Kerk van de Nazarener in Koog aan de 

Zaan. Het jaar eindigt met de inzet van 167 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 

64,8 (mannelijke vrijwilligers zijn 65,2 jaar oud vrouwelijke vrijwilligers zijn gemiddeld iets jonger 

64,2, op de peildatum 27 januari 2022). 

Ondanks dat er nog steeds vrijwilligers zich spontaan aanmelden blijft het werven van vrijwilligers 

op de momenten dat de Voedselbank ze nodig heeft moeizaam. Voor de rol van bedrijfsleider heeft 

de Voedselbank een persbericht naar de media gestuurd, met succes. 

Bestuur 
We namen in het voorjaar afscheid van Bert Brust als bedrijfsleider. In afwachting van een nieuwe 

benoeming heeft Bert Goudsmit, bijgestaan door o.a. Peter Peeperkorn en Ria van Gelderen, de 

functie waargenomen. In december is Ton van der Laan aan dit team toegevoegd. Dit was heel 

welkom in de drukke eindejaarsperiode. In augustus trad Will Cox (Voedselverwerving en 

Communicatie) af en hij werd opgevolgd door Jacob Kalter. In november verruilde Gert van der Vegt 

de portefeuille Intake en Telefoonteam voor de portefeuille Voedselveiligheid. Dit had te maken 

met het vertrek van bestuurslid Voedselveiligheid Hans Nijland. Anton de Bruine, die al actief was bij 

de Intake werd benoemd als bestuurslid Intake en Telefoonteam. Het bestuur telt eind 2021 negen 

portefeuilles, acht bestuursleden en één waarnemer.  

Het bestuur vergadert eens per maand. Alleen in november vergaderde het bestuur een keer extra 

vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Waar nodig vergadert het bestuur online, al blijft het 

prettig elkaar weer eens echt te zien en te spreken.  

Communicatie 

De interne communicatie verloopt via de Wetenswaardigheden, met nieuws voor alle vrijwilligers. 

De Wetenswaardigheden verscheen viermaal met veel aandacht voor de gevolgen van Covid-19 op 

onze organisatie. De laatste Wetenswaardigheden stond vol met een terugblik op het laatste 
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kwartaal van 2021 met informatie over lopende acties, de vele donaties en de opbrengst van de actie 

RaboClubSupport. 

De externe communicatie verloopt veelal via het Noord-Hollands Dagblad en het Zaans Stadsblad 

en social media kanalen. In het Noord-Hollands Dagblad verschenen diverse artikelen over de 

Voedselbank Zaanstreek. Deze hadden betrekking op de organisatie rondom de Voedselbank en 

aandacht voor de winkelacties. Zaanradio besteedde ook aandacht aan onze activiteiten.  

De Voedselbank is dit jaar nog meer gebruik gaan maken van social media kanalen als Facebook, 

Instagram, Twitter en LinkedIn en heeft daarmee haar naamsbekendheid kunnen vergroten. Dit is 

onder meer gebleken uit de vele reacties op geplaatste artikelen en uit de RabobankClubSupport 

actie, waarbij de Voedselbank Zaanstreek de meeste voorkeursstemmen heeft ontvangen en het 

hoogste bedrag van deze actie in ontvangst heeft mogen nemen. Verder worden de social media 

kanalen gebruikt voor het onder de aandacht brengen van o.a. de winkelacties, de vele donaties en 

de Douwe Egberts inzamelingsactie. 

Voedselveiligheid 
In september 2021 vond de jaarlijkse inspectie voor de voedselveiligheid plaats. Inspectiebureau 

Houwers lette op alle aspecten van de Branche Hygiëne Code, aangevuld met het handboek van de 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Op een maximaal te halen totaal van 100, scoorde de 

Voedselbank Zaanstreek 95 punten. Dit is een goede score die betekent dat de Voedselbank 

Zaanstreek voedselveiligheid hoog in het vaandel heeft.  

Sponsoren 
Naast de vele giften van particulieren en van een groot aantal kerkelijke organisaties in de 
Zaanstreek ontvangen we ook van maatschappelijke fondsen, scholen en bedrijven donaties ter 
algemene ondersteuning of voor specifieke doelen, zoals de aanschaf en onderhoud van het 
wagenpark, investeringen in ons  magazijn en voor de aankoop van speciale producten met 
Sinterklaas en kerst of voor baby’s. Sommige sponsoren geven er de voorkeur aan om anoniem te 
doneren. In 2021 werden we onder meer gesteund door: 
Aafjes Beheer, Administratiekantoor Dick de Boer, AH-filialen Zaanstreek, Albert Keijzer Transport BV (diesel), 

Bayar Cleaning, Bakker Brakenhoff (brood), Beter Kip bv, Bunge Loders Croklaan, Cabot Norit, Cargill, Rabobank 

Club Support, Deen Supermarkten Hoorn, Dürum (wraps), Evean Zorg Nieuw Groenland, Feyen Pak Geschenken, 

Forbo Flooring, Nathalie Hagenstein (Sinterklaasactie), Headlines, Hessing Groenten en Fruit, Inter Parochiale 

Caritas Instelling Zaanstreek (IPCI), Lassie (rijst), Leliekerk Krommenie, Lions Club De Banne (koffiepunten), 

Harmonie Loge, Loopfit-Fahner BV, Van Midden Publiciteit bv, Molenaar eieren, Mosterdmolen ‘De Huisman’, 

Olam Cocoa, Oostzijderpark bv, Familie Den Ouden (inzamelpunt Wormer), Parlevliet Seafood, Passie voor 

Pedagogiek, Regiocollege Zaandam, Rentenaar VOF, Rode Kruis Noord-Holland Noord (thuisbezorgingen), Rotary 

club Zaandam Oost, M. Ruig en Zonen bv, Sikhs United, Squad, Stichting Armoedefonds, Stichting Fonds 

Vredenburg, Stichting Kansfonds, Stichting Tafelronde 12 Zaanstreek, Stichting Voetveer Zaandijk, Stichting 

Vrijwillige Bewindvoering, Tate& Lyle NL, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, De Weel Beheer BV, 

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde, VHC Jongens b, Zeeman Krommenie (schoonmaakmiddelen en 

speelgoed). 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
BALANS                 2021               2020 

    
 DEBET     
 Inventaris     
 stand per 1 januari                 18.231,56                15.897,42  

 toevoeging                   8.376,43                  9.217,69  

 afschrijving                  -7.136,56                 -6.883,55  

 stand per 31 december                 19.471,43                18.231,56  

    
 Wagenpark     
 stand per 1 januari                 27.797,95                33.975,27  

 toevoeging                124.882,50    
 afschrijving                 -13.462,13                 -6.177,32  

 stand per 31 december               139.218,32                27.797,95  

    
 Liquide Middelen     
 Kas                              -                           5,00  

 ING-betaalrekening                 26.544,75              118.640,72  

 ING-iDEAL                   3.596,64                  3.752,83  

 ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening                              -                    1.000,00  

 ING Zakelijke Bonus Spaarrekening/Oranjerekening                 45.037,50                75.037,50  

 ING Zakelijke Spaarrekening                              -                  19.000,00  

 Rabo-betaalrekening                 36.758,28    
 Rabo-Spaarrekening                 50.000,00    
 Totaal               161.937,17              217.436,05  

    
 TOTAAL               320.626,91               263.465,56  

    
 CREDIT     
 Reserves en fondsen     
 Continuïteitsreserve                 79.957,52                72.264,39  

 Bestemmingsreserves                 80.532,87              170.469,12  

 Bestemmingsfondsen                              -                    5.000,00  

 Totaal               160.490,39              247.733,51  

    
 Egalisatierekening               158.689,74    

    
 Te betalen kosten                              -                    3.926,81  

    
 Vooruitontvangen opbrengsten                   1.446,78                11.805,24  

    

 TOTAAL               320.626,91               263.465,56  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

    
 BATEN   RESULTAAT 2021   BEGROTING 2021   RESULTAAT 2020  

 Baten uit eigen fondsenwerving     
 - Vrienden van de Voedselbank                 14.392,50                  7.692,50  

 - Particulieren-overig                 17.984,00                 28.500,00               71.250,37  

 - Bedrijven                 56.256,06                 11.000,00               26.470,00  

 - Giften organisaties zonder winstoogmerk                 12.525,00                 24.500,00               37.112,28  

 - Kerkelijke instellingen                 13.135,80                 15.000,00               29.499,51  

 - Nalatenschappen                 18.063,13                25.657,30  

 - Subsidie Zaanstad                 19.000,00                 20.000,00   
 - Jaarlijkse bijdrage VBN                   3.504,00                   2.500,00                 2.403,00  

 - Overige bijdrage VBN tbv vrachtwagen                 25.000,00    
 - Eigen acties (online voedseldonaties)                 10.785,00                   5.000,00                        7,96  

 - Bijdrage in natura (diesel)-sponsor bedrijf                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00  

 Totaal baten uit eigen fondsenwerving               195.645,49               111.500,00             205.092,92  

    
 Baten uit gezamenlijke acties     

    
 Baten uit acties derden                 10.061,13    

    
 Financiële baten                        37,50  

    
 Overige baten                   1.689,00                  1.590,24  

    
 TOTAAL BATEN               207.395,62               111.500,00             206.720,66  
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 LASTEN   RESULTAAT 2021   BEGROTING 2021   RESULTAAT 2020  
  
 Totaal algemene kosten                   1.252,23                   1.100,00                 1.379,72  

    
 Totaal communicatiekosten                   1.036,09                   1.700,00                 2.945,67  

    
 Totaal huisvestingskosten                 33.189,47                 37.200,00               35.368,00  

    
 Totaal exploitatiekosten                 14.263,05                 15.000,00               10.758,25  

    
 Totaal aankoop producten t.b.v. klanten                 35.633,22                 40.000,00               32.240,13  

    
 Totaal transportkosten                 23.472,04                 26.000,00               16.614,17  

    
 Totaal kosten vrijwilligers                   2.783,00                      950,00                 1.024,03  

    
 Totaal afschrijvingen                 20.598,70                 19.000,00               13.060,87  
 
 Totaal kosten beheer en administratie                   2.820,49                   3.250,00                 3.163,92  

    
 Totaal financiële lasten                      900,71                      300,00                    273,95  

    

 TOTAAL LASTEN               135.949,00               144.500,00             116.828,71  

    
 Besteed aan doelstelling  97%  96% 

    

 RESULTAAT                 71.446,62                -33.000,00               89.891,95  

 

Onttrekkingen/dotaties reserves/fondsen     
 Onttrekkingen 
 Bestemmingsfonds huur                   5.000,00                   5.000,00               10.000,00  

 Bestemmingsreserve voedsel                   4.309,64    
 Bestemmingsfonds reparatie vrachtwagen                   5.000,00  

 Bestemmingsfonds vrijwilligers                      970,00  

 Bestemmingsreserve inventaris                   6.883,55  

 Bestemmingsreserve wagenpark                   6.177,32  

 Dotaties      
Continuïteitsreserve                -15.265,52  

Bestemmingsreserve wagenpark                -45.000,00  

Bestemmingsreserve inventaris                  -3.000,00  

Bestemmingsreserve voedsel                -30.000,00  

Bestemmingsreserve winkel                -25.657,30  

Bestemmingsreserve wagenpark                -55.000,00    
Bestemmingsreserve winkel                -18.063,13                              -     
Saldo naar continuïteitsreserve                  -7.693,13    
Totaal               -71.446,62               -89.891,95  
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 Mutatieoverzicht reserves                   2021        2020  

    
 Continuïteitsreserve (Algemene reserve)     
 Stand per 1 januari                  72.264,39                56.998,87  

 Toevoeging  uit saldo baten en lasten                   7.693,13                15.265,52  

 stand per 31 december                  79.957,52                72.264,39  

    
 Bestemmingsreserve wagenpark     
 Stand per 1 januari                  92.797,95                53.975,27  

 Toevoeging  uit saldo baten en lasten                 55.000,00                45.000,00  

 Naar egalisatierekening vrachtwagens en inventaris              -139.218,32     

 Stand per 31 december                   8.579,63                98.975,27  

    
 Bestemmingsreserve inventaris     
 Stand per 1 januari                  22.013,87                25.897,42  

 Toevoeging  uit saldo baten en lasten                   3.000,00  

 Onttrekking voor exploitatie                   -6.883,55  

 Naar egalisatiereserve vrachtwagens en inventaris                -19.471,43     

 Stand per 31 december                   2.542,44                22.013,87  

    
 Bestemmingsreserve voedsel     
 Stand per 1 januari                  30.000,00    
 Toevoeging  uit saldo baten en lasten                 30.000,00  

 Onttrekking voor exploitatie                   -4.309,64     

 Stand per 31 december                 25.690,36                30.000,00  

    
 Bestemmingsreserve winkel     
 Stand per 1 januari                  25.657,30    
 Toevoeging  uit saldo baten en lasten (legaat)                 18.063,13                25.657,30  

 Stand per 31 december                 43.720,43                25.657,30  

    
 Bestemmingsfonds huur     
 Stand per 1 januari                    5.000,00                15.000,00  

 Toevoeging      
 Onttrekking voor exploitatie                   -5.000,00               -10.000,00  

 Stand per 31 december                               -                    5.000,00  

    
 Bestemmingsfonds vrijwilligers     
 Stand per 1 januari                       970,00  

 Toevoeging      
 Onttrekking voor exploitatie                      -970,00  

 Stand per 31 december                              -    

    
 Bestemmingsfonds reparatie vrachtwagen     
 Stand per 1 januari     
 Toevoeging                   5.000,00  

 Onttrekking voor exploitatie     
 Stand per 31 december                  -5.000,00  

                             -    
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 Totaal bestemmingsreserves                 80.532,87              176.646,44  

 Totaal bestemmingsfondsen                   5.000,00  

 Continuïteitsreserve                 79.957,52                72.264,39  

 Totaal               160.490,39              253.910,83  

    
 Egalisatierekening vrachtwagens en inventaris       

 Stand per 1 januari                               -      
 Van BR wagenpark               139.218,32    
 Van BR inventaris                 19.471,43    
 Stand per 31 december               158.689,74    
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Algemene toelichting op de jaarrekening  
Informatie over de rechtspersoon 
De Stichting Voedselbank Zaanstreek is gevestigd op Industrieweg 15C, 1566 JN Assendelft en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34209424. De Stichting is lid van de Vereniging 

van Nederlandse Voedselbanken en bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling. 

Statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel:  

a. het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;  

b. het tegengaan van verspilling van goed voedsel. 97% van de bestedingen is verricht ten behoeve 

van de doelstelling. De overige 3% heeft betrekking op kosten van beheer en administratie en op een 

deel van de vrijwilligerskosten. 

Algemene grondslagen voor de verslaglegging 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
zij betrekking hebben. 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- en vervaardigingsprijs, inclusief 
direct berekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde, 

Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves  
De Stichting Voedselbank Zaanstreek geeft door middel van benoeming van fondsen en reserves 
aan op welke wijze ter beschikking staande middelen worden aangewend. 

Het gedeelte van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan door derden een 
specifieke bestemmingsmogelijkheid is gegeven wordt aangemerkt als bestemmingsfonds. 

Het gedeelte van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een 
specifieke bestemmingsmogelijkheid is gegeven wordt aangemerkt als bestemmingsreserve.  

Zowel de ontvangen baten als de bestedingen van de reserves worden via de staat van baten en 
lasten verwerkt en via bestemming van het saldo van baten en lasten op de reserves gemuteerd. 

Continuïteitsreserve 
Deze reserve wordt gevormd ter dekking van de exploitatiekosten en andere kosten ter besteding 
aan de doelstelling die een vast karakter hebben met als doel het kunnen voorzien in de continuïteit 
op korte termijn. (Conform de adviesnorm van Voedselbanken Nederland wordt gestreefd naar een 
omvang 1,5 jaar; dat niveau is nog niet bereikt).  

Egalisatierekening 
De kosten voor de inventaris en de vrachtwagens zijn in het jaar van aanschaf uitgegeven, de 

jaarlijkse afschrijvingskosten worden vanaf 2020 in de staat van baten en lasten opgenomen. Met 

ingang van 2022 is als voorziening een egalisatierekening met het bedrag van de boekwaarde 

geopend. Dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserves inventaris en wagenpark. De 

jaarlijkse afschrijvingskosten komen vanaf 2022 ten laste van deze rekening, d.w.z. dat de vrijval als 

bate in de staat van baten en lasten wordt opgenomen. Het restant van de genoemde 
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bestemmingsreserves dient voor de opbouw van een eigen bijdrage voor de in de toekomst 

noodzakelijke vervangingen. 

Grondslagen voor het resultaat 
Voor de posten in de staat van baten en lasten geldt dat baten worden opgenomen indien en voor 
zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben.  

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Baten waarvoor een 
bijzondere bestemming is aangewezen worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht in het jaar dat deze baten worden ontvangen. Indien deze baten in het verslagjaar nog niet 
volledig zijn besteed, zijn de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende 
bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves of in de post vooruit ontvangen opbrengsten.  

De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar waarin de bestedingen plaatsvinden.  

Toelichting op de Balans 2021 
Inventaris 
De inventaris bestaat uit de kantoor- en magazijninrichting, een koelcel en een vriescel. In 2021 zijn 
o.m. aangeschaft een vorklift, tafelwagen, palletboxen, koelboxen, beamer en chromebooks. De 
gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 10 , 20% of 33%, afhankelijk van het betreffende goed. 

Wagenpark 
Het wagenpark bestond begin 2021 uit: een MAN koel-/vrachtwagen (aangeschaft in 2009) en een 
Peugeot Boxer Koel- en vrachtwagen (aangeschaft in 2015). De MAN-wagen is in 2019 volledig 
afgeschreven. In 2020 en 2021 zijn fondsen geworven voor de aanschaf van een nieuwe 
vrachtwagen, die in 2021 is aangeschaft (IVECO BE-Combi) en in 10 jaar wordt afgeschreven. De 
MAN-wagen zal in 2022 worden afgestoten. Mede door de euronorm-4 kwalificatie is de restwaarde 
gering.  

Liquide Middelen 
De saldi op de bankrekeningen sluiten aan bij de bankafschriften en zijn direct opeisbaar. In 2021 is 

en extra bankrekening bij de Rabobank geopend. De ING-spaarrekeningen (Kwartaalspaarrekening, 

Bonusspaarrekening en Zakelijke spaarrekening) zijn door ING omgezet in Oranjerekeningen. VBZ 

heeft vervolgens twee van de drie spaarrekeningen opgeheven en alle spaarbedragen op één 

Oranjespaarrekening samengevoegd. Door de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen is het bedrag 

aan liquide middelen omlaag gegaan ten opzichte van 2020. Daarentegen is de boekwaarde van het 

wagenpark omhoog gegaan. 

Te betalen kosten 
Hierin zijn opgenomen de kosten, die nog ten laste van het boekjaar 2020 dienen te worden 
gebracht en in 2021 werden betaald. Het uiteindelijk betaalde bedrag is € 1689 lager uitgevallen. Dit 
bedrag is bij overige inkomsten geboekt.  

Vooruit ontvangen opbrengsten 
In 2021 is een geoormerkte donatie ontvangen ten behoeve van de aanschaf van een AED die in 
2022 zal worden aangeschaft. Verder zijn twee donaties ontvangen ten behoeve van 2022.  

Reserves en fondsen 
De totale reserve is verdeeld in een continuïteitsreserve, een bestemmingsfonds huur magazijn 

(geoormerkte sponsorgelden, vrijgevallen in 2021), een bestemmingsreserve inventaris, een 

bestemmingsreserve wagenpark en twee in 2020 gevormde bestemmingsreserves voor de aankoop 
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van voedsel en de invoering van een nieuw (winkel)bedieningsconcept. In 2020 en 2021 is door 

diverse sponsoren een bijdrage geleverd aan de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen en voor 

(vervanging van) inventaris. De kosten worden verdeeld over de afschrijvingsperioden . In 2021 is 

daarvoor een aparte egalisatierekening gevormd. Voorheen was het bedrag op deze rekening 

onderdeel van de bestemmingsreserves wagenpark en inventaris. De resterende bedragen in de 

bestemmingsreserve inventaris (€ 2.542) en de bestemmingsreserve wagenpark  

(€ 8.579) zijn bedoeld voor het opbouwen van een eigen bijdrage in de toekomstige investeringen in 

vrachtwagens en inventaris.  

De bestemmingsreserve voedsel wordt aangesproken als de aanvoer van voedsel door bijzondere 

omstandigheden, zoals op dit moment door de coronacrisis, ontoereikend is.  

De bestemmingsreserve winkel is gevormd door toekenning van een legaat, waarvan het eerste deel 

in 2020 is uitgekeerd en het resterende tweede deel in 2021. In 2022 zal nader onderzocht worden in 

hoeverre de introductie van een winkelconcept haalbaar is.  

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2021 
Algemeen 
In het kader van het streven naar een uniforme rapportage van de lokale voedselbanken aan 

Voedselbanken Nederland is de opzet van de staat van baten en lasten in 2021 aangepast aan het 

door Voedselbanken Nederland voorgestelde format. Voor de vergelijkbaarheid is in dit verslag de 

oorspronkelijke begroting ook omgezet in het nieuwe format. 

Baten 

De Voedselbank kent een jaarlijks sterk wisselende inkomstenstroom, wat het opstellen van een 
realistische begroting per inkomstenbron moeilijk maakt. We kijken daarom hier naar het 
totaalbedrag aan baten. De totale baten bedroegen in 2021 € 207.395 bij een begroot bedrag van € 
111.500. Enkele speciale projectdonaties waren echter niet in de begroting opgenomen: a) € 55.000 
voor de nieuwe vrachtwagen, dit bedrag is naar de bestemmingsreserve wagenpark geboekt; b) € 
18.063 zijnde het resterende deel van het in 2021 toegekende legaat. Eerder is besloten om het 
legaat te benutten voor de invoering van het winkelconcept. Het bedrag is daarom toegevoegd aan 
de desbetreffende bestemmingsreserve. Er resulteert een bedrag € 22.500 aan hogere inkomsten 
dan begroot. Deze inkomsten komen met name uit de volgende bronnen. Voedselbanken 
Nederland heeft een grote donatie ontvangen uit de kerstactie van Radio 538. Deze donatie is 
verdeeld over de lokale voedselbanken. VBZ heeft hiervan een bedrag van bijna €10.000 ontvangen. 
Daarnaast heeft de eind 2020 geïntroduceerde webshop € 5000 meer donaties voor 
voedselaankopen opgeleverd dan begroot. 
Voor 2021 is door de gemeente Zaanstad een subsidie toegekend van maximaal € 20.000. Hiervan is 
€ 19.000 ontvangen en bij de baten opgenomen.  

Kosten 

Algemene kosten 
Dit zijn met name de kosten voor verzekeringen (excl. autoverzekeringen) en notariskosten in 

verband met een statutenwijziging. Het totale bedrag is hoger dan begroot, omdat de notariskosten 

niet waren begroot 

Communicatiekosten 
De communicatiekosten bestaan uit de kosten van de website, drukwerk en porti Het totale bedrag is 

lager dan begroot, omdat de drukkosten zijn gesponsord. 
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Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten bestaan uit de kosten van huur magazijn en kantoor, energie, water, 

schoonmaak en afvalverwijdering en onderhoud gebouw. De totale huisvestingskosten zijn ca  

€ 4.000 lager dan begroot, met name door lagere onderhoudskosten gebouw. 

Exploitatiekosten 
Deze kosten bestaan uit een bijdrage aan het Distributiecentrum in Amsterdam en aankopen kleine 
materialen. De gerealiseerde uitgaven komen overeen met de begroting. 

Aankoop producten t.b.v. de klanten 
In verband met corona is veel voedsel aangekocht ter vervanging van de winkelacties. De aankopen 
worden gefinancierd uit geoormerkte donaties en uit de inkomsten van de eigen webshop. Van een 
aantal Zaanse grootbedrijven zijn donaties ontvangen voor de aankoop van versproducten 
(aardappelen, groente en fruit). In totaal zijn in 2021 14.600 voedselpakketten uitgedeeld met een 
gemiddelde waarde van € 37,50, in totaal € 540.000. Het aandeel van de productaankopen bedraagt 
7%. (6% voedselaankopen en 1% babyproducten en decemberaankopen). 
In december zijn sinterklaas- en kerstproducten aangekocht met daarvoor geoormerkte donaties. 
Het hele jaar door worden babyproducten gekocht voor gezinnen met baby’s, eveneens met 
geoormerkte donaties.  
Het totale bedrag aan productaankopen is ca € 6.000 lager dan begroot, met name omdat minder 
voedsel behoefde te worden ingekocht dan begroot. Wel is € 4,309 meer aan voedsel uitgegeven 
dan aan daarvoor geoormerkte donaties is ontvangen. Deze overschrijding is ten laste van de 
bestemmingsreserve voedsel gebracht. 

Transportkosten 
Dit zijn de kosten van vervoer van de aangeboden goederen en het bezorgen van de 
voedselpakketten naar de uitdeelpunten. Ook in 2021 hebben wij onze brandstof mogen betrekken 
bij de firma Albert Keijzer Transport B.V., die ons de brandstof – ter waarde van € 5000 - gratis ter 
beschikking heeft gesteld. De kosten van het wagenpark bestaan uit verzekeringspremies, eigen 
bijdrage kleine aanrijdingschades, motorrijtuigenbelasting, onderhoud en reparatie van de auto’s. 
De transportkosten zijn € 2500 lager dan begroot, met name omdat de nieuwe vrachtwagen later is 
geleverd dan gepland. 

Kosten vrijwilligers 
Deze kosten betreffen kantinekosten en kleine attenties bij bepaalde persoonlijke aangelegenheden 
en een kerstattentie. In verband de grote inzet van alle vrijwilligers tijdens corona is met kerst aan 
alle vrijwilligers een attentie uitgereikt. Deze uitgaven waren niet begroot. Ook de post opleiding en 
training is hoger dan begroot. in verband met kosten het benodigde BE-rijbewijs voor de nieuwe 
vrachtwagen. De totale kosten vrijwilligers zijn € 1800 hoger dan begroot.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingen hebben betrekking op inventaris, koel/vriesinstallaties, vrachtwagens, IT-

middelen, interne transportmiddelen en de investeringen aan het pand. De totale afschrijvingen zijn 

iets hoger dan begroot door de iets hogere afschrijvingskosten van de nieuwe vrachtwagen. De 

afschrijvingen zijn ten laste van de exploitatie 2021 gebracht. 

Kosten van beheer en administratie 
Kosten van kantoorbenodigdheden, telefoon ( centraal magazijn en mobiele telefoons van de 

intaketeams en uitdeelpunten ), internet, lidmaatschappen en abonnementen. De totale kosten zijn 

iets hoger dan begroot. 
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Financiële kosten 
Deze post betreft de bankkosten. Deze zijn hoger dan begroot in verband met de kosten van het 

openen van een iDEAL-rekening voor de webshop en de kosten van de nieuwe bankrekening bij de 

RABO-bank. 

Resultaat, onttrekkingen en toevoegingen reserves/fondsen 
Het saldo van baten en lasten bedraagt € 71.466.  

Ten behoeve van de exploitatie 2021 zijn twee bijdragen uit de reserves/fondsen ingezet. Ten eerste 

een bedrag van € 5.000 uit het bestemmingsfonds huur, zijnde de laatste tranche van een voor de 

periode 2019-2021 toegekende subsidie van het Kansfonds voor de huurkosten van het magazijn. 

Ten tweede een bedrag van € 4.309 uit de bestemmingsreserve voedsel, zijnde de meerkosten van 

de aanschaf van voedsel boven de geoormerkte subsidies voor dat doel (zie boven onder ‘aankoop 

producten ten behoeve van klanten’. 

De sponsorbijdragen voor de aanschaf van de nieuwe vrachtwagen ad € 55.000 en het in 2021 

uitgekeerde restant - € 18.063 - van het in 2020 toegekende legaat waren niet in de begroting 

opgenomen en zijn ook niet bestemd voor de dekking van de exploitatiekosten in 2021. Het in 2021 

ontvangen bedrag van € 55.000 voor de vrachtwagen is naar de bestemmingsreserve wagenpark  

geboekt. De nieuwe vrachtwagen is in 2021 betaald, de kosten worden gespreid over de 

afschrijvingsperiode. Vanaf 2022 is hiervoor een egalisatierekening geopend (zie onder).  

Het bedrag van het legaat van € 18.063 is naar de bestemmingsreserve winkel geboekt. Deze laatste 

bestemmingsreserve is bedoeld voor het op te zetten winkelconcept. 

Het resterende bedrag ad € 7.693 – het feitelijke exploitatiesaldo - is in afwachting van goedkeuring 

door de gemeente Zaanstad naar de continuïteitsreserve geboekt. Hierbij zij opgemerkt dat de 

adviesnorm van Voedselbanken Nederland met betrekking tot de hoogte van de 

continuïteitsreserve is om te streven naar een omvang van 1,5 keer de structurele jaarlijkse kosten. 

Voor Voedselbank Zaanstreek komt deze norm neer op een bedrag van ca € 90.000.  

 

Egalisatierekening 
Voor een duidelijker inzicht in de financiële positie is voor de verrekening van de toekomstige 

afschrijvingskosten van de vrachtwagen en inventaris een egalisatierekening gevormd . Deze 

rekening is gevoed met bedragen overeenkomend met de desbetreffende boekwaarden, in totaal 

€158.689.  Dit bedrag is in mindering gebracht op de bestemmingsreserves wagenpark en 

inventaris. De afschrijvingskosten zullen vanaf 2022 jaarlijks ten laste van de egalisatierekening 

worden geboekt.  

 

Zaanstad, april 2022 
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Verklaring Kascommissie 

 


