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Stichting Voedselbank “Schouwen-Duiveland”

Stichting Voedselbank “Schouwen-Duiveland”
Correspondentie-adres:
Jannewekken 1-0016
4301 HH ZIERIKZEE

Hoofddoel:
•

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen)
armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Schouwen Duiveland.

Nevendoelen:
•

Het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen
rond moet komen.

•

Het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor er een
grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen
door enkel vrijwilligers, in alle functies.

Voor het realiseren van het doel is de Stichting afhankelijk van (gemeentelijke) subsidies,
legaten, giften enz.
Bestuur per 31 december 2020:
Mevrouw A. Polet (Annelies), voorzitter
De heer J.L, Schoof (Jaap) secretaris/penningmeester
Mevrouw T.E. Viergever-van Meel (Trees), lid
De heer H. Viergever (Harry), lid
Mevrouw J. Roos (Jeanette), lid
Stichting Voedselbank “Schouwen-Duiveland” is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 22059807
Met ingang van 1 januari 2010 heeft de Stichting Voedselbank “Schouwen-Duiveland” de
ANBI-status
De administratie wordt verzorgd door:
èSBé administraties
De heer S.L. Beilsma (Simon)
Fazantenlaan 14
4306 BR Nieuwerkerk
tel. (06) 10 83 29 60
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BALANS 2019

ACTIVA

31 december 2019

31 december 2018

Vervoermiddelen
Inventaris

P.M.
€ 754,29

P.M.
€ 1.710,49

Overlopende vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen

€ 322,32
€ 197,57

€ 1.427,37
€ 208,77

€ 4.123,68
€ 8.001,31

€ 2.042,20
€ 9.000,00

€ 13.399,17

€ 14.388,83

€ 9.982,53
€ 3.043,65

€ 12.704,36
€ 685,14

€ 372,99

€ 999,33

€ 13.399,17

€ 14.388,83

Rabobank 11.81.80.401
Rabobank 3658.301.341
Totaal
PASSIVA
Eigen Vermogen
Reserve nieuwe bestelbus
Overlopende schulden
Totaal

BALANS 2020
ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

Vervoermiddelen
Inventaris

P.M.
€ 466,50

P.M.
€ 754,29

Overlopende vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen

€ 0,80
€ 996,14

€ 322,32
€ 197,57

Rabobank 11.81.80.401
Rabobank 3658.301.341

€ 27.730,89
€ 8.002,18

€ 4.123,68
€ 8.001,31

Totaal

€ 37.196,51

€ 13.399,17

€ 10.726,42
€ 5.402,16
€ 1.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00

€ 9.982,53
€ 3.043,65

€ 67,93

€ 372,99

€ 37.196,51

€ 13.399,17

PASSIVA
Eigen Vermogen
Reserve nieuwe bestelbus
Reserve aanschaf inventaris
Reserve aanschaf producten
Reserve toekomstige huisvesting
Overlopende schulden
Totaal
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Toelichting op de balans:

Overlopende vorderingen per 31 december 2020 betreffen nog te ontvangen rente op de
spaarrekening over 2020 (€ 0,80).
De premie voor de verzekering van de bestelbus voor 2021 (€ 884,21) en de premie voor de
aansprakelijkheidsverzekering (AVB € 111,93) werden vooruit betaald.
Overlopende schulden per 31 december 2020 betreffen o.a. de nog te betalen kosten Rabobank over
december 2020 (€ 18,24) en brandstof december 2020 (Mol Schuddebeurs BV € 49,69.
Bij de Rabobank wordt een rekening-courant en een BedrijfsSpaarrrekening aangehouden.
Het positief resultaat over 2020 (€ 743,89) werd toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
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VERLIES- EN WINSTREKENING
UITGAVEN

2020

Huisvestingskosten
Huur
Klein materiaal
Schoonmaakkosten
Aanschaf inventaris

€ 1.497,43
€ 222,69
€ 406,45
€ 6.237,55

€ 618,07
€ 208,80

€ 574,56
€ 617,37
€ 1.027,41

€ 422,66

€ 132,00

€ 141,20
€ 150,00
€ 239,37
€ 404,07
€ 908,88
€ 222,43

Organisatiekosten
Telefoon
Klein materiaal
Kantoorbenodigdheden
Publiciteitskosten
Afschrijving inventaris
Bankkosten
Verzekeringen algemeen
Contributies en heffingen
Regiokosten VBN
Aankoop producten, groenten en fruit
Diverse onkosten
Reserveringen
Reservering voor nieuwe bestelbus
Reservering voor inventaris, producten en huisvesting
Transport
Benzine en onderhoud
Motorrijtuigenbelasting en verzekering
Afschrijving vervoermiddelen
Aanschaf bestelauto
Overige transportkosten
Kosten vrijwilligers
Onkostenvergoedingen
Activiteiten vrijwilligers
Geschenken en bloemen
Totaal uitgaven
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€ 713,66
€ 751,78
€ 287,79
€ 218,97
€ 111,32
€ 7,50
€ 536,40
€ 3.650,41
€ 46,00

2019

€ 276,11
€ 956,20
€ 215,99
€ 110,72
€ 469,50

2018

€ 350,00

€ 60,20

€ 2.358,51
€ 21.000,00

€ 2.358,51

€ 19.770,24

€ 1.202,90
€ 1.363,32

€ 882,90
€ 1.599,49

€ 4.442,07

€ 3.186,10

€ 1.986,98
€ 1.329,44
€ 275,00
€ 23.585,10
€ 4.174,65

€ 342,00
€ 650,85
€ 401,98

€ 979,22
€ 611,39
€ 440,45

€ 359,34
€ 1.080,36
€ 177,85

€ 46.872,24

€ 13.045,45

€ 57.434,45
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2020
INKOMSTEN
Giften, collectes enz.
Subsidie
Bijdragen St Nutsfonds Zierikzee
Resultaat op verkoop activa
Rente spaarrekening

€ 44.482,42
€ 1.000,00
€ 2.032,91
€ 100,00
€ 0,80

2019

2018

€ 9.322,75
€ 1.000,00

€ 10.506,36
€ 19.770,24

€ 0,87

€ 1,31

Onttrekkingen
Onttrekking aan reservering bestelbus

€ 23.585,10

Totaal inkomsten

€ 47.616,13

€ 10.323,62

€ 53.863,01

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven

€ 47.616,13
€ 46.872,24

€ 10.323,62
€ 13.045,45

€ 53.863,01
€ 57.434,45

€ 743,89

-€ 2.721,83

-€ 3.571,44

Resultaat

Toelichting op de verlies- en winstrekening:
Met ingang van 2014 heeft de Gemeente Schouwen-Duiveland een ruimte in bruikleen beschikbaar
gesteld in een voormalig schoolgebouw aan de Mulockstraat in Zierikzee.
De huisvestingskosten betreffen de gebruiksvergoeding voor het pand (€ 592,17), de verschuldigde
Onroerende Zaakbelasting van 2018,2019 en 2020 (€ 839,44) en de kosten van afvoer bedrijfsafval
€ 65,82. Klein materiaal en schoonmaakkosten betreffen voor een deel de kosten van
hygiënemaatregelen die in het kader van de coronapandemie moesten worden gemaakt.
In november 2020 werden een nieuwe koelcel en diepvriesmeubelen aangeschaft. Deze zijn niet
geactiveerd op de balans omdat deze grotendeels zijn gefinancierd met subsidies van de Stichting
Bevordering Zorg en de Stichting Renesse. Ook andere eilandelijke bedrijven deden een (flinke) duit
in het zakje.
De kosten van de diverse aangesloten voedselbanken in de regio worden gezamenlijk gedragen.
In 2020 is er iets gewijzigd in de bijdrage van de Stichting Nutsfonds Zierikzee. Werden alle facturen
van groenten en fruit voorheen rechtstreeks door de Stichting Nutsfonds voldaan, in de loop van het
tweede halfjaar ontving de Voedselbank de facturen, die vervolgens door de Stichting Nutsfonds
werden vergoed. De bedragen die in deze jaarcijfers zijn vermeld voor aankoop producten en het
bedrag dat daadwerkelijk door de Stichting Nutsfonds Zierikzee werd betaald geeft een vertekend
beeld. In werkelijkheid werd door de Stichting Nutsfonds Zierikzee voor een bedrag van € 6.649,04
aan groenten en fruit betaald.
De Stichting Voedselbank heeft de beschikking over een bestelauto voor het ophalen van de
toegezegde levensmiddelen en vervoer naar het uitgiftepunt in Zierikzee: Renault Traffic L2H1
Comfort, kenteken V-125-GP, met ingebouwde koelinstallatie (juni 2018).
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De aanschaf van deze bestelauto werd mogelijk gemaakt door bijdragen van St. Bevordering
Gezondheidszorg, Diakonie Geref. Kerk Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland, St. Renesse,
Interkerkelijke St. Maatschappelijk Werk en Voedselbanken Nederland. Omdat de aanschaf volledig
door donateurs werd gefinancierd is deze niet als bezitting op de balans opgenomen. De geschatte
levensduur bedraagt 10 jaar. Teneinde vervanging op die termijn mogelijk te maken wordt het
bedrag dat normaliter per jaar zou worden afgeschreven als reservering opgenomen.
De Stichting ontvangt vanuit de Landelijke Voedselbanken levensmiddelen via het gezamenlijk
Regionale Distributiecentrum in Tilburg. Er wordt een bijdrage betaald aan de exploitatie hiervan.
Het transport vanuit RDC Tilburg naar Zeeland vindt plaats samen met de andere Zeeuwse
Voedselbanken onder regie van de VB Walcheren.
Hoewel de aanschaf van de aangeschafte koelcel en diepvriesmeubelen volledig met subsidies werd
gedekt betekent dat niet (net zoals bij de bestelauto) dat we er van uit mogen gaan dat dit opnieuw
het geval zal zijn als deze in de toekomst moeten worden vervangen. Om die reden wordt jaarlijks
een bedrag gereserveerd om deze vervanging zelf te kunnen bekostigen.
Door inzet van het Diaconaal Werkverband van de Protestantse Kerken op Schouwen-Duiveland
hebben veel kerkelijke gemeenten een (vaste) bijdrage toegezegd, dan wel worden regelmatig
collectes gehouden of activiteiten georganiseerd, die ten goede komen aan de Voedselbank.
Door veel publiciteit in regionale (dag)bladen rondom de toestroom van voedselbankcliënten hebben
in 2020 heel veel particulieren en bedrijven donaties aan de Voedselbank gedaan. Het totaalbedrag
kan als volgt worden gesplitst: giften vanuit kerken € 12.175,05, giften vanuit bedrijven/clubs
€ 17.586,32, giften van particulieren € 14.235,-- en giften via bestuursleden € 486,05.
Van Voedselbanken Nederland werd een subsidiebedrag ontvangen van € 1.000,00.
Omdat veel instanties en particulieren hun donatie ten goede willen laten komen aan gezinnen die
het echt nodig hebben én het feit dat de Voedselbank in tijden van schaarse verstrekkingen door b.v.
supermarkten niet altijd over de juiste hoeveelheid producten beschikt is ten laste van het resultaat
een bedrag van € 15.000,-- gereserveerd voor toekomstige aankoop van producten.
Het ziet er ook naar uit dat de Voedselbank na het gereedkomen van de nieuwe locatie van Pontes
Pieter Zeeman en de sloop van het huidige schoolgebouw uit moet zien naar een nieuwe locatie. Ook
daarvoor is een bedrag gereserveerd (€ 5.000,--)
Voor het dekken van alle te maken kosten van de Voedselbank blijven we aangewezen op bijdragen
vanuit kerken, bedrijven en particulieren. Hopelijk kunnen we door regelmatig aandacht te besteden
aan de (dringende) noodzaak van onze Voedselbank in lokale media het huidige verloop van giften
vasthouden.
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