
JAARVERSLAG 2021

Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland.

Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland. 

In dit verslag rapporteert het bestuur over de ontwikkelingen in 2021 en wordt kort ingegaan op de 

verwachtingen voor 2022 en 2023. 

Algemene info

Stichting Voedselbank “Schouwen-Duiveland” is ingeschreven bij de Kvk op 13-04-2007 door 

Mirjam en Sjaak Jumelet. De VB was opgericht door de heer van Iwaarden en al enkel jaren actief. 

In de eerste tijd vanuit een agrarisch bedrijf aan de Heuvelsweg, met uitdeelpunten in Zierikzee 

(Leger des Heils en Driehoek) en Renesse., wat erg veel transport kostte. 

Daarna kreeg men de beschikking over het huidige pand op de hoek Mulockstraat/Maltastraat. 

In dit voormalige schoolgebouw beschikken we over aparte ruimtes voor verdeling, verwerking en 

opslag van de voorraad. We hebben een grotere koelcel en diverse diepvriezen voor het 

geconditioneerd bewaren. Het komende jaar 2023 moeten we dit pand van 

gemeente Schouwen-Duiveland echter verlaten, het zal worden gesloopt. De gemeente is bereid 

om mee te denken aan een oplossing voor de toekomst.

2021
Het jaar 2021 was - net als 2020 - een jaar waarin de coronacrisis een flinke impact had op de 

werkzaamheden van de Voedselbank. Toch konden onze vrijwilligers het hele jaar door -met 

inachtneming van de beperkende maatregelen- onze cliënten van voedselpakketten voorzien. 

Het bestuur is de vrijwilligers bijzonder dankbaar voor hun tomeloze inzet. Zonder hen was dit 

niet mogelijk geweest. We kunnen ook constateren dat onze cliënten over het algemeen zich 

goed gehouden hebben aan de opgelegde regels en tijdsindelingen.

Samenwerking met anderen.
We werken samen met de andere Zeeuwse Voedselbanken, voornamelijk op gebied van transport, 

maar overleggen ook wel over verdeling van producten.  Tweemaal per jaar is er ketenoverleg met 

maatschappelijke partners die zich inzetten op het terrein van armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening op Schouwen-Duiveland. Daarbij gaat het om vertegenwoordigers van SMWO,             

het Leger des Heils, de gemeente, Stichting Leergeld, Allevo, Gors, Plan Groep, Schuld Hulpverlening                   

Vrijwilligers en Vluchtelingenwerk.               

Zo doen we kennis op over elkaars werkwijze en nieuwe initiatieven. 



Verwerving producten. 

Onze chauffeurs halen op woensdag bij VB Walcheren 

in Middelburg producten op, nadat het met het gezamenlijk 

transport van de Zeeuwse voedselbanken is gearriveerd vanuit 

het DC in Tilburg.  Op die dag en donderdag worden er ook 

producten opgehaald bij eilandelijke supermarkten, winkels en (agrarische) bedrijven die 

producten ter beschikking stellen. 

Ook zijn we blij met de ondersteuning door twee grote sponsors die elke week voor verse 

groente en ook zuivelproducten zorgen. Daarnaast stellen een aantal donateurs ons de middelen 

ter beschikking om wekelijks voor onze cliënten extra fruit aan te schaffen.

Dit jaar zijn er geen winkelacties gehouden i.v.m. de covid epidemie. Gelukkig waren we in 

staat door de vele bijdragen elke week een ruim pakket samen te stellen.

Financiën en huisvestiging.

We mogen ons verheugen in royale ondersteuning van de eilandelijke kerken en een grote 

groep donateurs. Na een oproep tijdens de eerste covid uitbraak is deze duidelijk structureel 

toegenomen. Niet alleen worden we ondersteunt met financiën maar bijv. ook met pakketten 

speelgoed e.d. aan het begin van de zomervakantie. Rond de kerst werden al onze cliënten 

verrast met een extra groot pakket met diverse (luxe)producten.

Bij grotere investeringen (koelcel-vriezers) wordt een beroep gedaan om diverse fondsen, 

zodat, zo nodig,  de financiële reserves gehandhaafd blijven.

We zijn een van de weinige voedselbanken in ons land die geen directe financiële ondersteuning 
van hun eigen gemeente krijgen. Maar de gemeente Schouwen-Duiveland is eigenaar van ons pand 

en we betalen een aangepaste huur en nutsvoorzieningen. Met de gemeente is er overleg omdat 

de oude schoollokalen waarin we onze activiteiten uitoefenen in de loop van 2023 vermoedelijk 

gesloopt gaan worden.

Afgelopen jaren is er dan ook al gereserveerd voor een komende nieuwe locatie. Behalve 

onze reserves zullen we daarbij ook een beroep moeten doen op diverse fondsen.

Doordat de huisvestiging een oud pand is vraagt dit wekelijks extra inspanning van onze v
rijwilligers. Hulde dan ook dat ze er weer in geslaagd zijn om met bijna maximale punten de 

certificering te behouden.

Onze cliënten.

Het aantal cliënten is dit jaar wat toegenomen, in de eerste plaats 

vanwege de covid, maar ook omdat alle statushouders die op ons 

eiland een woning krijgen toegewezen tot het moment dat hun uitkering 

is geregeld met de gemeente, een pakket krijgen. Hierover is contact 

met Vluchtelingenwerk. Kinderen krijgen extra aandacht met bijv. hun 

verjaardag of met speciale acties rond de vakanties, sint en kerst.

Afgelopen jaar werden ze ook regelmatig voorzien van materialen die verband hielden met 

covid, zoals mondkapjes en testen.

Dank aan ieder die, op wat voor manier ondersteuning gaf aan onze Voedselbank.

Door uw hulp kon in een moeilijk coronajaar, het delen iedere week “rijkelijk” doorgaan.

Het bestuur



JAARREKENING 2021



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€ € € €

ACTIEF

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 1.325            467              

1.325            467               

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Overige vorderingen en

overlopende activa 997               997              

997               997               

Liquide middelen (3) 41.880         35.733         

44.202         37.197         

31 december 2021 31 december 2020



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

€ € € €

PASSIEF

Stichtingsvermogen (4)

Bestemmingsreserves 29.262         26.402        

Overige reserves 10.980         10.726        

40.242         37.129         

Kortlopende schulden (5)

Schulden aan leveranciers

en handelskredieten 131               -                   

Overige schulden en overlopende

passiva 3.829            68                

3.960            68                 

44.202         37.197         

31 december 2021 31 december 2020



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€ € € €

Baten (6) 24.261          47.616        

Bestedingen (7) 6.123            3.650           

18.138          43.966          

Lasten

Afschrijvingen materiële

vaste activa (8) 215               288              

Overige lasten (9) 17.483          42.716        

17.698          43.004          

440               962               

Financiële baten en lasten (10) -188              -218              

Resultaat 253               744               

2021 2020



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland bestaan voornamelijk uit het leveren

van een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen

in de regio Schouwen-Duiveland

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten,

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

waardeverminderingen. De waardering geschiedt met inachtneming van de fiscale faciliteiten.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met

eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of

vervaardigingskosten. Er wordt vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet

afgeschreven.

Voorraden

De handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde

voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. Deze is, indien er geen sprake is van agio en disagio, gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties

en verrichte diensten enerzijds, en anderszijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en

diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten

toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens

incourantheid van de voorraden

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de (im)materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages

van de aanschaffingswaarde respectievelijk de vervaardigingskosten, op basis van de verwachte

economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen zover de boekwinsten niet in 

mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende

schulden aan kredietinstellingen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten, Betaalde dividenden zijn opgenomen

onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIEF

VASTE ACTIVA

(1) Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari

Aanschaffingswaarde 5.475            

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen -5.009          

467               

Mutaties

Investeringen 1.074            

Desinvesteringen -                    

Afschrijving desinvesteringen -                    

Afschrijvingen -215              

859               

Boekwaarde per 31 december 

Aanschaffingswaarde 6.549            

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen -5.224          

1.325            

Afschrijvingspercentages

Op grond wordt niet afgeschreven.

Inventaris 20

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen

in bijlage 1.



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

€ €

(2) Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 997                    997              

Overlopende activa

Rente spaarrekening 1                        1                  

Verzekeringen 996                    996              

997                    997              

(3) Liquide middelen

Rabobank, betaalrekening nr. NL75R ABO 0118 1804 01 33.878              27.731        

Rabobank, spaarrekening nr. NL31 RABO 3658 3013 41 8.002                8.002           

41.880              35.733        



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

PASSIEF

(4) Stichtingsvermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserves 29.262              26.402        

Overige reserves 10.980              10.726        

40.242              37.129        

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve nieuwe bestelbus

Stand per 1 januari 5.403                3.044           

Dotatie / onttrekking 2.359                2.359           

Stand per 31 december 7.762                5.403           

De toevoeging van de bestemmingsreserve is bestemd voor vervanging van de bestelbus.

Bestemmingsreserve inventaris

Stand per 1 januari 1.000                -                   

Dotatie / onttrekking -1.000               1.000           

Stand per 31 december -                         1.000           

De bestemmingsreserve inventaris wordt opgebouwd de voorgenomen investering in nieuwe 

koel/vriescel. In 2021 is deze aangeschaft, waardoor er een ontrekking van het reserve is gedaan.

Bestemmingsreserve aanschaf producten

Stand per 1 januari 15.000              -                   

Dotatie / onttrekking -                         15.000        

Stand per 31 december 15.000              15.000        

De bestemmingsreserve aanschaf producten is gevormd omdat veel instanties en particulieren hun

donaties 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, waardoor producten zullen moeten worden aangekocht.



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve toekomstige huisvesting

Stand per 1 januari 5.000                -                   

Dotatie / onttrekking 1.500                5.000           -                         

Stand per 31 december 6.500                5.000           

De bestemmingsreserve toekomstige huisvesting is bedoeld voor de aanstaande verhuizing.

Na het gereedkomen van de nieuwe Pontes Pieter Zeeman, zal het huidige schoolgebouw gesloopt

worden, waardoor de stichting uit moet zien naar een nieuwe locatie.

Overige reserves

Stand per 1 januari 10.727              9.983           

Resultaatbestemming boekjaar 253                    744              

Stand per 31 december 10.980              10.727        

De overige reserves vormen het vrij besteedbaar eigen vermogen, geeft aan hoeveel geld beschikbaar

is voor de besteding aan de doelstelling en heeft tevens de functie van buffer voor onverwachte

tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteit reserve.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

(5) Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren volgens saldilijst 131                    -                   

Overlopende passiva

Nog te betalen rente en kosten bank 15                      18                

Nog te betalen kosten transportmiddelen 195                    50                

Nog te betalen huisvestingskosten 3.513                

Nog te betalen in- en verkoopkosten 106                    -                   

3.829                68                



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ €

(6)  Baten

Giften vanuit kerken 9.390               12.175        

Giften vanuit bedrijven / clubs 4.081               17.586        

Giften vanuit particulieren 5.654               14.721        

Subsidie 1.500               1.000          

Bijdragen St. Nutsfonds Zierikzee 3.636               2.033          

Resultaat verkoop activa -                        100             

Rente spaarrekening -                        1                 

24.261             47.616        

(7)  Bestedingen

Aankoop producten, groenten en fruit 6.123               3.650          

6.123               3.650          

2021 2020

€ €

(8) Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 215                   288             

(9) Overige lasten

Kosten vrijwilligers 839                   1.395          

Huisvestingskosten 4.909               2.126          

Kosten inventaris 582                   6.238          

Kosten transportmiddelen 6.483               7.008          

Organisatiekosten 4.399               25.197        

In- en verkoopkosten 272                   752             

17.483             42.716        

Kosten vrijwilligers

Onkostenvergoedingen 286                   342             

Activiteiten vrijwilligers 245                   651             

Geschenken en bloemen 309                   402             

839                   1.395          

Huisvestingskosten

Huur 748                   1.497          

Onderhoud gebouwen 29                     223             

Schoonmaakkosten 245                   406             

Energie- en water 3.513               -                  

Onroerende zaakbelasting 374                   -                  

4.909               2.126          



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

2021 2020

€ €

Kosten inventaris

Reparatie en onderhoud 438                   -                  

Kleine aanschaffingen 144                   6.238          

582                   6.238          

Kosten transportmiddelen

Onderhoud 545                   37               

Motorbrandstof 1.571               1.166          

Motorrijtuigenbelasting 455                   431             

Verzekeringen 796                   932             

Overige kosten transportmiddelen 3.116               4.442          

6.483               7.008          

Organisatiekosten

Kantoorbehoeften 85                     714             

Telefoon 227                   423             

Contributies en abonnementen -                        8                 

Verzekering 112                   111             

Diverse onkosten -                        46               

Regiokosten VBN 1.116               536             

Mutatie bestemmingsreserve nieuwe bestelbus 2.359               2.359          

Mutatie bestemmingsreserve inventaris -1.000              1.000          

Mutatie bestemmingsreserve aanschaf producten -                        15.000        

Mutatie bestemmingsreserve toekomstige huisvesting 1.500               5.000          

4.399               25.197        

In- en verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 272                   752             

272                   752             

(10) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 188                   218             

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 189                   219             

Rente bedrijfsspaarrekening -1                      -1                

188                   218             



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

Ondertekening bestuur voor akkoord

Zierikzee, 16 juni 2022

A. Polet J.L. Schoof

T.E. Viergever- van Meel H. Viergever

J. Roos



BIJLAGEN

(geen deel uitmakend van het

financieel verslag)



Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

te Zierikzee

1. SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Cum. Cum.

Aanschaf- Aanschafw. Investering Desinv. Aanschafw. Afschr. Afschr. Afschr. Desinv. Afschr. Boekwaarde Boekwaarde Bodem- / 

datum 01-01-21 2021 2021 31-12-21 perc. 01-01-21 2021 2021 31-12-21 01-01-21 31-12-21 restwaarde

€ € € € % € € € € € € €

Inventaris

HP computer model 2 23-04-12 529                 -                     -                     529                 20         529                 -                   -                     529                 -                     -                     -                   

SCANC diepvrieskist 20-09-14 490                 -                     -                     490                 20         490                 -                   -                     490                 -                     -                     -                   

Terra PC Business 5000 07-01-15 649                 -                     -                     649                 20         649                 -                   -                     649                 -                     -                     -                   

Horeca World, koelcel 23-03-15 2.842             -                     -                     2.842             20         2.842             -                   -                     2.842             -                     -                     -                   

Maxxfrost Glasdeurkoelkast 28-06-18 965                 -                     -                     965                 20         498                 193              -                     691                 467                 274                 -                   

Stalenhoef koel/diepvrieskist 24-11-21 -                     1.074             -                     1.074             20         -                     22                -                     22                   -                     1.051             -                   

TOTAAL 5.475             1.074             -                     6.549             5.009             215              -                     5.224             467                 1.325             -                   

A  A  N  S  C  H  A  F  F  I  N  G  E  N A  F  S  C  H  R  I J  V  I  N  G  E  N


