Oog voor voedsel, hart voor mensen

Jaarverslag 2017
Stichting Voedselbank Westerkwartier
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Voorwoord
Vrijwilligers
De Voedselbank Westerkwartier is inmiddels door de inzet van gemotiveerde
vrijwilligers, die veelal langdurig verbonden blijven, een goed georganiseerd bedrijf
geworden. Met het depot, tevens uitgiftepunt in Grootegast en aparte uitgiftepunten
in Marum en Zuidhorn kan de verstrekking van voedselpakketten wekelijks goed
worden verzorgd. Bijzonder mag worden genoemd de belangeloze inzet van bijna 80
vrijwilligers die in uiteenlopende functies dagelijks op een adequate wijze inhoud
gegeven aan het wekelijks kunnen verstrekken van voedselpakketten.

Ontwikkelingen
Vergeleken met 2016, bleef het aantal huishoudens dat gebruik maakte van
voedselpakketten vrijwel gelijk, vooralsnog is niet sprake van een daling.
Nog niet duidelijk is wat de vorming van de gemeenten Westerkwartier betekent
voor de omvang van Voedselbank Westerkwartier door mogelijke toevoeging van het
werkgebied van huidige gemeente Leek.

Regionale samenwerking
Een belangrijk item in het jaar 2017 was evenals in 2016 de regionale samenwerking.
Samenwerking die moet leiden tot betere spreiding van voedsel en het voorkomen
van voedselverspilling. Naast de levering van verse groente door De Sluis aan onze
voedselbank kan met de realisering van een “Toentje” project in het Westerkwartier
ook verse groente worden verstrekt aan de voedselpakketten van de overige
voedselbanken in de provincie Groningen. In 2018 zal een tweede voedseltuin,
eveneens in het Westerkwartier worden gerealiseerd.

Menskracht en middelen
We ontvingen opnieuw door het jaar heen weer donaties waardoor de voedselbank
aan de noodzakelijk te maken kosten van transport, huisvesting en energie kon blijven
voldoen. Ook door de vele voedselacties van scholen, verenigingen, kerken,
particulieren, winkeliers en aantal supermarkten hielden we de voorraad voldoende
op peil. Onze Voedselbank voelt zich vanaf het begin in 2013 sterk gedragen door de
samenleving in het Westerkwartier. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de
bereidheid van particulieren, bedrijven en gemeenten kunnen we dit werk
voortzetten.
Namens het bestuur van de Voedselbank Westerkwartier,

Jan Oomkes, voorzitter.
14 februari 2018.
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1. Kernwaarden
Het waarom

De Voedselbank Westerkwartier is aangesloten bij de landelijke vereniging
Voedselbanken Nederland. De vereniging telt op dit moment meer dan 160
voedselbanken en het aantal is nog steeds groeiende.
Het waarom van het bestaan van voedselbanken laat zich als volgt omschrijven:
‘In Nederland leven meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Om onze klanten van voedsel te kunnen voorzien, werken wij
samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er
sámen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het
milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale
organisaties, die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp
moet immers altijd tijdelijk zijn.’
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor het
handelen:
• we werken uitsluitend met vrijwilligers;
• we verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt;
• we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
• we verstrekken uitsluitend gratis voedsel;
• we verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
• we zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’);
• we zijn transparant in onze verantwoording.
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
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2. Klanten
2.1

Aanmelding en screening
De aanmeldingen vinden plaats via de website www.voedselbankwesterkwartier.nl
Landelijke toekenningscriteria, vastgesteld door Voedselbanken Nederland, zijn voor
het team screeners leidend of iemand in aanmerking komt voor het krijgen van een
voedselpakket. De duur van de periode dat iemand gebruik kan maken van de
voedselbank is in principe beperkt tot maximaal drie jaar. Voedselbank
Westerkwartier maakt sinds 01-01-2017 gebruik van het landelijk ontwikkelde online
cliëntregistratieprogramma www.voedselbank.nu. De invoer bij dit
registratieprogramma is uitsluitend voorbehouden aan screeners en de
administratieve ondersteuning hierbij.
Het merendeel van de voedselbanken in Nederland werkt met de door ASolutions
gemaakte applicatie die gratis ter beschikking wordt gesteld. Complete back en frontend module, waarin de registratie van de intakes van cliënten wordt vastgelegd.
Privacy en security zijn essentiële aspecten in deze. ASolutions verzorgt de hosting,
beheer, helpdesk en het (door-)ontwikkelen van de applicatie. Het is volledig
afgeschermd voor koppelingen naar 3e systemen i.v.m. privacy.

2.2

Aanmeldingen over 2017
In de laatste week van 2017 is het aantal huishoudens dat klant is van de
Voedselbank Westerkwartier 67. Het aantal huishoudens staat voor 183 personen,
waar onder 80 kinderen. In vergelijking met 2016 is het aantal huishoudens en
personen gelijk gebleven, het aantal kinderen is gedaald van 100 naar 80.
Onderverdeeld in pakketten en gemeenten geeft dit het volgende beeld in de laatste
week van 2017.
Gemeente
Week 52
2017
Marum
Grootegast
Zuidhorn
Totaal

Totaal aantal
pakketten
18
29
20
67

Pakket A
(1 persoon)
10
9
9
28

Pakket B
(2 personen)
5
9
6
20

Pakket C
(meerdere
personen)
3
11
5
19

Totaal
aantal
kinderen
16
44
20
80

Opvallend is verder dat klanten, enkelen uitgezonderd, bijna allemaal op eigen
initiatief naar de voedselbank zijn gekomen in 2017. Een heel klein deel komt via
verwijzing van organisaties en gemeenten. De interpretatie van dit feit is lastig.
Betekent het bijvoorbeeld dat bekendheid van de voedselbank onder inwoners groot
is. Of betekent het dat verwijzers de vraag ``Heeft u genoeg te eten?`` niet vaak
genoeg stellen. Het is een punt om verder te onderzoeken.

2.3

Klachten
Het bestuur ontving over 2017 geen formele klachten van klanten of anderen.
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3. Armoedebestrijding in het Westerkwartier
Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, spreken we ook in ons
land over armoede. Tegen het licht van de wereldcijfers is dit relatieve armoede. Of
iemand arm is hangt af van wat er in de eigen samenleving (als geheel) als
onontbeerlijk wordt ervaren.
In Nederland gebruiken we twee verschillende berekeningen als maatstaf voor
armoede. Ten eerste de lage-inkomensgrens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) in relatie met koopkracht. Ten tweede de budgetgrens van Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) die uitgaat van minimaal noodzakelijke uitgaven voor
basisbehoeften en sociale participatie.
Armoede wordt vaak beschouwd als een tekort aan financiële middelen, maar
armoede heeft veel meer dimensies. Minstens zo belangrijk zijn de sociale en
culturele aspecten van armoede zoals eenzaamheid en uitsluiting.

Westerkwartier
Voedselbank Westerkwartier wil samen met beleidsmakers in professionele en
vrijwilligersorganisaties, gemeentebestuurders en raadsleden bijdragen aan een
doeltreffend armoedebeleid in het Westerkwartier. Samen met de
vrijwilligersorganisaties Humanitas, Stichting leergeld en Solidair Groningen-Drenthe
organiseerde de Voedselbank een goed bezocht middagsymposium, bedoeld voor
bovengenoemde beleidsmakers, met als titel “Armoedebeleid in de praktijk, papier en
werkelijkheid”.
De vier organiserende vrijwilligersorganisaties werken dicht bij de
mensen waar dat armoedebeleid
voor bedoeld is en dachten zo
samen met de beleidsmakers een
wezenlijke bijdrage te kunnen
leveren om de grote kloof die er is
tussen de leefwereld van mensen
die in armoede leven en de
‘systeemwereld’ van de organisaties
met wie zij te maken hebben, te
overbruggen. Met vanzelfsprekend
als einddoel om de mensen die in
armoede moeten leven meer
kansen te bieden om daar uit te
komen.

De Voedselbank is gesprekspartner, samen met veel andere organisaties die zich met
armoede in het Westerkwartier bezighouden, bij de totstandkoming van een nieuw
“Armoedepact”, dat de vier gemeenten in januari 2019 zullen gaan uitvoeren in de
nieuwe gemeente “Westerkwartier”.
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Een ander initiatief dat in november 2017 in het Westerkwartier door de gemeenten
is gestart, in nauwe samenwerking met andere organisaties waaronder de
Voedselbank Westerkwartier is het project “Supermama”. Doel is financiële
zelfstandigheid voor moeders met kind(eren) jonger dan 12 jaar beter zelfredzaam te
maken door ze een steun in de rug te geven bij het zoeken naar een baan. De
Voedselbank Westerkwartier heeft meegewerkt aan het project.
Het was moeilijk om de doelgroep te bereiken maar met de nodige inspanning van
veel betrokkenen bij het project is het gelukt en wordt na de groep die het project in
Grootegast volgt begin 2018 gestart met een groep in Leek.
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4. Vrijwilligers

In 2017 werkten er gemiddeld bijna 90 vrijwilligers bij de Voedselbank
Westerkwartier, oproepvrijwilligers voor winkelacties inbegrepen. Een vaste kern van
vrijwilligers is actief in het depot als depotmedewerker, administratief medewerker,
chauffeur, bij de uitgiftepunten en als gastvrouw. Zij vormen het kloppend hart van
de voedselorganisatie. De voedselbank werkt daarnaast met een team screeners en
een team PR/Voedselverwerving.
In 2017 hebben wij extra werving verricht om het team
administratie volledig te krijgen. Een aantal vrijwilligers
vertrokken naar o.a. betaald werk. Het is gelukt om het
team weer compleet te krijgen. Ook is de
coördinatiefunctie weer ingevuld. Het bestuur van de
voedselbank heeft het administratie team een cursus
Excel aangeboden. Deze deels gesponsorde cursus heeft
geleid tot een diplomering.
In januari werd er opnieuw een Nieuwjaarsbuffet door een specifieke bijdrage van
een donateur aangeboden. Het buffet in de Kruisweg in Marum werd in grote getale
bezocht door onze vrijwilligers. Het is bijzonder fijn om dit te kunnen aanbieden aan
al onze vrijwilligers die zonder enige vorm van vergoeding in touw zijn.
De voedselbank Westerkwartier wil midden in de samenleving staan. Daartoe biedt
zij in beperkte mate ook vrijwilligersplekken aan voor jongeren, stageplaatsen en
volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden ingezet in het depot en bij
het vervoer. Wij werken hierin samen met De Zijlen en met de stichting Philadelphia.
Als voedselbank krijgen wij vragen van onze klanten op het gebied van welzijn en
hulpverlening. Hoewel onze kerntaak het verstrekken van voedsel is proberen wij te
verwijzen naar de professionele organisaties. Wij hebben in 2017 diverse malen
overleg gehad met kerkelijke organisaties, Humanitas, Stichting Leergeld
Westerkwartier, Spinn en SWGZ. Voor 2017 ging het om 14 hulpvragen op het gebied
van financiën, huiselijk geweld, gezondheid en huisvesting. Doorverwijzing blijft lastig
voor onze organisatie met een veelvoud aan hulpverleningsinstanties in het
Westerkwartier.
Het lukte ten slotte ook dit jaar met de inzet van vrijwilligers en door giften om
opnieuw mooie sinterklaascadeautjes voor de kinderen aan te kunnen bieden.
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5. Van voedselverwerving tot uitgifte
Hoe werkt het?
Via het distributiecentrum in Meppel wordt “landelijk” voedsel, meestal voedsel van
landelijke supermarktketens, aangeleverd bij de Stadse Voedselbank in Groningen.
Het merendeel van het voedsel komt van regionale bedrijven en is het resultaat van
diverse inzamelingsacties door vrijwilligers van de voedselbank en voedseldonateurs.
En dat waren er in 2016 wederom veel. Niet alleen hielden we bijna iedere maand
een winkelactie bij een supermarkt in de regio, ook bedrijven en particulieren
zamelden voedsel in. Onze koelbus rijdt op vaste tijdstippen langs supermarkten in
het gebied om goed voedsel wat anders weggegooid wordt, op te halen.

Uitgifte
De Voedselbank Westerkwartier deelt iedere donderdagmorgen voedselpakketten
uit op de uitgiftepunten in het depot (Grootegast), ’t Marheem (Marum) en Avalon
(Zuidhorn). De medewerkers van het depot zorgen voor het vullen van de kratten
voor de uitgifte. In een voedselpakket zitten gemiddeld 20 producten. In het
Westerkwartier zijn we in de gelukkige omstandigheid, in tegenstelling tot in
sommige andere regio’s, dat wij wekelijks voedselpakketten kunnen verstrekken.
Een wekelijkse verstrekking geeft de klanten het meest houvast.

Huisvesting en vervoersmiddelen
De receptie en het depot van de Voedselbank is gedurende de hele werkweek
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Een vast team vrijwilligers verzorgt de baliefunctie.
Op donderdag, de dag van de uitgiftes, is het depot voor publiek gesloten maar wel
telefonisch bereikbaar. Het depot van 125m2 biedt voldoende ruimte voor opslag. De
ruimte ernaast wordt gebruikt als receptie/administratieruimte,
kantine/ontvangstruimte en gespreksruimte. Het uitgiftepunt in Zuidhorn, waar
welzijnsorganisaties zijn gehuisvest, voldoet eveneens aan de wensen. Wat betreft
het uitgiftepunt in ’t Marheem bestaat behoefte aan een extra ruimte, om de
ontvangst van klanten en het verstrekken van de pakketten gescheiden te kunnen
laten verlopen. De Voedselbank heeft twee bestelbussen voor het gehele werkgebied
waaronder een auto met koelfunctie.

Toentjes-project
In 2016 werd er met andere provinciale voedselbanken gewerkt aan een plan om een
drietal extra moestuinen in de provincie op te zetten met behulp van een
startsubsidie vanuit de provincie Groningen. Dit met als doel het structurele tekort
aan verse groenten bij alle voedselbanken in de provincie aan te vullen en
participatie te bevorderen.
Dit idee is ontstaan omdat in de stad Groningen al jarenlang een dergelijk project
succesvol draaide waarbij ook buurtgenoten, vrijwilligers, mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt actief zijn en participeren. Er wordt op grote schaal voedsel
geproduceerd voor de voedselbank door dit Toentjes-project.
In het Westerkwartier werd uiteindelijk gekozen voor een locatie bij Kwekerij Appie
Wijma in Opende, waar alle voorzieningen al aanwezig waren. Door de gemeente
Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn zijn middelen beschikbaar gesteld voor een
parttime formatieplaats tussen de 0,4 en 0,5 voor de coördinatie van het tuinproject.
Daarnaast zouden mensen bereid moeten zijn om het onderhoud van de tuin te
verzorgen. De gemeenten vervullen daarin ook een belangrijke schakelfunctie omdat
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het hierbij gaat om vrijwilligers en
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Eind december 2016 bleek
dat er voldoende vrijwilligers zijn om te
kunnen starten. De officiële opening van
het Toentjesproject in Opende heeft op 9
juni 2017 plaatsgevonden. Eind 2017 is
besloten dat een tweede tuin van de drie
in de provincie Groningen te realiseren
voedseltuinen ook in Opende komt en
medio 2018 operationeel zal zijn.
Naast de tuin in Opende wordt ook
groente geleverd aan de Voedselbank
door de tuin van De Sluis in Grootegast,
onderdeel van Stichting De Zijlen.

Regionale samenwerking
De negen voedselbanken in de provincie Groningen hebben regelmatig overleg over
gemeenschappelijke zaken.
Een belangrijk punt is dat voedsel onderling goed verspreid wordt. Er zijn onderlinge
verschillen in omvang van het voedselpakket en momenten van uitgifte. Nog niet
iedere Voedselbank kan wekelijks een pakket verstrekken. In toenemende mate
wordt er naar gestreefd vergelijkbare pakketten te verstrekken aan de cliënten.
Naast het gemeenschappelijke Toentjes-project vroeg ook het optimaliseren van de
landelijke logistiek in 2017 de nodige aandacht van de landelijke, regionale,
provinciale en lokale voedselbanken. Een belangrijke rol hierbij vormen de regionale
distributiecentra. Voor het gehele Noorden wordt het landelijke voedsel geleverd
vanuit het regionale distributiecentra Noord-Oost in Meppel. Medio 2018 zal de stad
Groningen naast de functie van voedselbank ook het distributiecentrum voor Noord
Nederland worden. Dit zal leiden tot minder verlies in transporttijden. Ook onderling
elkaar helpen met voedsel kan daardoor beter worden georganiseerd.
Ook zal de groeiende bereidheid van grote supermarktketens om voedsel te leveren
aan de Voedselbanken vragen om meer en beter transport, waar de komende jaren
veel tijd en energie in gestoken zal moeten worden door de vrijwilligers van de
Voedselbanken.
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6. Voedselveiligheid
Voldoen aan
eisen NVWA

Voedselveiligheid is een belangrijke zaak voor alle voedselbanken. In 2015
ontvingen we het Groen Certificaat van Voedselbanken Nederland en wisten we deze
opnieuw te behouden in 2017. De eisen die de wet aan voedselveiligheid stelt, vraagt
om blijvende alertheid en registratie van zaken als hygiëne, precisie wat betreft
temperatuurmetingen van bepaalde voedingsmiddelen, manieren van bewaren,
opslaan en vervoer. Dat laatste houdt in dat alle versproducten vanaf het moment
van inzamelen tot het moment waarop de cliënt de artikelen meeneemt op een
temperatuur van onder 7 graden moeten blijven.
Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de
CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet
doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar veilig gewerkt wordt met
voedsel. Inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz B.V. , beide onafhankelijke
commerciële inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid,
hebben de afgelopen jaren de voedselbanken geïnspecteerd. Zij hebben een
controlesysteem ontwikkeld dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld. De
kosten die deze bedrijven in rekening brachten voor het gehele traject van
voorlichting, inspectie, rapportage en training werden gedragen door Voedselbanken
Nederland, daartoe in de gelegenheid gesteld door een financiële bijdrage van de
Adessium Foundation (bron: Voedselbanken Nederland).
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7. PR en communicatie
De Voedselbank Westerkwartier is door diverse acties en media aandacht in onze
regio goed bekend. Om inzicht te bevorderen in wat er allemaal komt kijken bij de
Voedselbank als bedrijf, zijn er ook in 2017 weer veel mensen ontvangen voor een
werkbezoek op het depot en zijn er her en der lezingen gehouden. Ook zijn er
scholen bezocht; het is van belang om kinderen vertrouwd te maken met wat
armoede met je doet. Naast onze eigen maandelijkse winkelacties bij de
supermarkten, nemen steeds meer mensen uit het Westerkwartier het initiatief om
de voedselbank te helpen met geld en voedsel. Veel acties van groot tot klein worden
op onze website en onze facebookpagina vermeld. Van sommige acties wordt een
persbericht opgestuurd voor de lokale krantjes, RTV Noord en het Dagblad van het
Noorden.
Dankzij de vele donateurs van groot tot klein kan de Voedselbank Westerkwartier
haar werk blijven doen. Hieronder enkele foto impressies:

11

8. Samenwerking
De Voedselbank werkt samen met haar klanten, vrijwilligers en alle donateurs in ons
gebied. Maar ook met andere partijen in de strijd tegen armoede, voedselverwerving
en voedselverspilling werkt zij samen. Aan de samenwerking op het gebied van
armoedebestrijding in het Westerkwartier is een apart hoofdstuk gewijd (zie
hoofdstuk 3).

Op provinciaal niveau wordt steeds nauwer samengewerkt met de voedselbanken in
de provincie Groningen en incidenteel ook met collega voedselbanken in de
provincies Drenthe en Friesland. In toenemende mate wordt samengewerkt om
voedselverspilling tegen te gaan en te zorgen dat cliënten een vergelijkbaar
voedselpakket krijgen, hoewel dat laatste niet altijd eenvoudig is te realiseren.
Het overleg zorgt ook voor meer afstemming over uiteenlopende zaken en de
bereidheid elkaar in voorkomende gevallen te helpen. De verschillen in aard en
omvang, werkwijze en aantal vrijwilligers is groot. Het doel is om de verdeling van
voedsel te verbeteren en van elkaar te leren en dit allemaal in het belang van de
cliënten die onze hulp nodig hebben.
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9. Financieel overzicht 2017
Het financiëel overzicht heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.
Het overzicht is samengesteld aan de hand van de bank- en kas administratie.
Balans per 31-12-2017
Activa
Materiële vaste activa
Bestelauto's
3.000
Inventaris
2.351
Computers/software
313
5.664
Vorderingen
Rente sparen
12
Vooruitbetaalde kosten
811
823
Liquide middelen
Bank
3.058
Spaarrekening
68.256
Kas
331
71.645
Totaal activazijde
78.132
Passiva
Bestemmingsreserve

37.303
37.303

Voorziening
Investeringsreserve
Kostenreserve

33.000
7.500
40.500

Kortlopende schulden
Overige schulden

329
329

Totaal passivazijde

78.132

Baten en lasten 2017
Baten
Bijdragen gemeenten
Kerken
Overige instellingen
Particulieren
Bedrijven
Voedselbank Nederland
Sponsorvergoeding
Vrijwilligersactiviteiten
Sociale Verz.bank PGB 2016 en 2017
Subsidie logistieke kosten
Totaal baten

0
13.857
2.730
5.802
1.513
1.000
4.125
3.500
3.825
2.400
38.752
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Lasten
Inkopen
Voedselbank
Vers voedsel
Waardebonnen/cadeaus/overige
Reclame bestelauto's
Huisvestingskosten
Huur pand Grootegast
Onderhoud zonnepanelen
Energie Grootegast

867
345
855
350
2.417

2.417

7.200
1.437
4.011
12.648

Vervoerskosten
Brandstof
Onderhoud
Wegenbelasting
Overige kosten

1.931
2.573
3.540
5
8.049

Inventaris
Onderhoud
Kleine aanschaffingen

813
2.303
3.116

Overige kosten
Telefoon en internet
Kantoorkosten
Porti
Verzekeringen
Vergaderkosten
Promotiekosten
Keuken/kantine
Nieuwjaar/vrijwilligers
Opleiding vrijwilligers
Diversen

763
373
125
455
0
298
20
3.300
1.028
149
6.511

Renten
Bank
Sparen

-20
-12
-32

Afschrijvingen
Transportmiddelen
Inventaris
Computer/software

500
1.800
295
2.595

Totaal lasten
Toevoeging bestemmingsreserve
Overschot

35.304
3.448
0
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
Aanschaf
Bestelauto's
Mercedes, koelbus
Citroën Jumpy
Inventaris
Palletstellingen
Lichtstraat
Agregaat
Tijdschakelaar
Zonnepanelen
Koelcel
Computer/software
Laptop
Printer
Vorderingen
Nog te ontvangen rente spaarrekening
Vooruitbetaalde wegenbelasting
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaald nieuwjaar/vrijwilligers

01-01-17

Afschr.

31-12-17

1.000
2.500
3.500

0
500
500

1.000
2.000
3.000

465
331
596
226
1.932
1
3.551

300
210
350
140
800
0
1.800

165
121
246
86
1.132
1
1.751

608
600
1.208

160
135
295

448
465
913
12

84
144
583
811
823

Investeringsreserve
Bedrijfsauto
Automatisering
Voedselveiligheid
Overige investeringen

20.000
3.000
2.500
7.500
33.000

Kostenreserve
Energieverbetering depot
Activiteiten vrijwilligers
Opleidingen

3.000
3.000
1.500
7.500

Overige schulden
Huur pand Zuidhorn
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10.

Colofon
Bestuur en portefeuilleverdeling
Voorzitter
Secretaris/
vicevoorzitter
Financiën
Voedselverwerving/
Voedselveiligheid
Vrijwilligers
Klanten
Welzijn en zorg
PR & Communicatie

Jan Oomkes
Hettie Zeilemaker

Depothouder

Pop Poelman

Jan Heijne
Jan Sennema
Trija Fleer-Niks
Kirsten van Genne
Wenda Post-Gall
Willy Jansen-Baltink

Naw Gegevens
Stichting Voedselbank Westerkwartier
Bovenweg 23B
9861 GG Grootegast
Uitgiftepunt Grootegast (+depot) Bovenweg 23B, 9861 GG Grootegast
Uitgiftepunt Marum
Mfc ’t Marheem, Schoolstraat 8, 9363 BH Marum
Uitgiftepunt Zuidhorn
Avalon, van Starkenborghkanaal 1 ZZ, 9801TA Zuidhorn

Depot en uitgiftepunt Grootegast

Email
Telefoon
Website
Bankrelatie
KVK

uitgiftepunt Marum

uitgiftepunt Zuidhorn

algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl
0594 820997

www.voedselbankwesterkwartier.nl
NL47RABO0122256069
57553688

Aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI (RSIN/fiscaalnummer 852629758)
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