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1 Voorwoord 

1.1 Bestaan voedselbanken 

Vaak wordt er over de voedselbank gezegd: ‘Jammer dat die nodig is’. En dan bedoelt men: 
‘Jammer dat er mensen zijn die dat nodig hebben’ of: ‘Eigenlijk zou de overheid ervoor 
moeten zorgen dat er geen voedselbanken nodig zijn’.  
Er wordt ook gezegd: ‘Goed dat er voedselbanken zijn, want dan worden mensen die dat 
nodig hebben tenminste geholpen’. Maar er zijn nog wel meer positieve kanten aan het 
bestaan van de voedselbanken. De eerste is dat zij verspilling van goed voedsel tegengaan en 
een nuttige bestemming geven aan voedsel dat anders wordt weggegooid. Er is echter ook 
nog een tweede, meer maatschappelijke reden: Stel dat de overheid die taak overneemt, 
dan komen we in een samenleving terecht waarin de overheid alles voor iedereen regelt. 
Dan kan iedereen achteroverleunen en verdwijnt de noodzaak om elkaar te helpen. Het is 
belangrijk dat er in de maatschappij naastenliefde nodig is. Dat wil zeggen dat het werk dat 
je doet niet primair doet voor eigen gewin, maar om een ander te helpen.   

1.2 Vrijwilligers 

De voedselbank draait op vrijwilligers. Met andere woorden: een voedselbank is een 
organisatie die op een bijzondere wijze invulling geeft aan het begrip naastenliefde. 
Vrijwilligers doen iets om een ander te helpen. De voedselbank geeft noodhulp en 
ondersteunt op die manier een medemens die in de knel zit. Scherp gezegd: voor onze 
vrijwilligers staat de klant centraal en niet zij zelf.   

1.3 Inkomsten 

De voedselbank heeft geen eigen inkomsten. We zijn afhankelijk van giften en subsidies. We 
krijgen spontane giften en er worden regelmatig acties gevoerd die ons geld opleveren. Dat 
is altijd hartverwarmend. Het is niet mogelijk om iedereen hier in het zonnetje te zetten. Een 
mooi voorbeeld is het initiatief van een groep van basisschool ‘De Golfslag’ in Swifterbant. 
De leerlingen hebben met elkaar lege flessen opgehaald bij mensen door langs de deur te 
gaan. Dat heeft ruim € 157 opgeleverd dus dat moeten ongeveer 600 flessen zijn geweest. 
Hun inspiratie was ons scholenproject waarin groepen van basisscholen op de voedselbank 
in gesprek gaan over armoede in de wereld en de kinderen in groepjes samen met 
vrijwilligers een krat vullen uit onze voorraad. 

1.4 Algemeen 

Ook landelijk zijn er de nodige ontwikkelingen: De financiële criteria voor de klanten zijn 
verruimd, met als speciaal doel de grote gezinnen extra te helpen. Er komt meer aandacht 
voor integriteit en er wordt landelijk ingezet om klanten die nu ‘onder de radar’ blijven extra 
te attenderen op de hulp die voedselbanken kunnen bieden.  

In 2020 gaan landelijk 10 werkgroepen aan de gang om niet alleen de drempels voor nieuwe 
klanten te verlagen, maar ook de werkwijze van de voedselbanken en de voedselvoorziening 
verder te professionaliseren. Voedselbank Dronten doet actief mee in de werkgroep 
Communicatie en Imago. 

De voedselvoorziening is in 2019 tot tevredenheid verlopen. Speciale vermelding verdient de 
inzet van de Zorgboerderij Dronten bij het ompakken van o.a. aardappels, uien en wortels in 
handzame porties voor onze klanten. 
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In 2016 kon Voedselbank Dronten op de huidige locatie aan de Handelskade Zuid een 
vliegende start maken, dankzij een mooie geste van OFW en giften in materiële en financiële 
zin van velen in Dronten. Daar teren wij nog steeds op. Niettemin hebben wij in de afgelopen 
jaren het een en ander moeten en kunnen vervangen of uitbreiden. In 2020 zullen wij 
evenals in 2019 extra aandacht besteden aan een verdere professionalisering van onze 
organisatie. 

Er gebeurt veel op de voedselbank, te veel om hier allemaal te benoemen. In het 
onderstaande vervolg gaan wij meer expliciet in op de klantenzorg, de vrijwilligers & 
logistiek en de toelichting op onze financiële situatie.  

Wie toch meer wil weten, nodigen wij graag uit voor een rondleiding met toelichting. 

 
Frits Rutgers 
Voorzitter 
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2  Klantenzorg  

2.1 Klantenraad 

Het totale aantal klanten is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn in 2019 diverse 
activiteiten geweest om te proberen meer voor de klanten te gaan doen.  

Zo is in 2019 een poging gedaan om een klantenraad op te richten. De taak van de 
klantenraad zou zijn, om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied 
van de klantenzorg. 
 Er werd een oproep gedaan onder de klanten, waarna zich een viertal klanten heeft 
aangemeld. Na korte tijd viel er een lid af waarna, ook na pogingen om meer mensen te 
krijgen uit de drie verschillende dorpskernen, er een raad van drie personen over bleef, die 
ook nog allemaal uit de kern Dronten kwamen. Helaas werd al na een korte tijd besloten 
deze raad te ontbinden. 

2.2 Burgers in de Knel 

In 2019 zijn we gestart met een werkgroep van ‘Burgers in de Knel’ met als doel om te 
onderzoeken hoe en wat we nog meer voor onze klanten kunnen doen om hen weer 
zelfredzaam te maken. De werkgroep is opgezet omdat er dan meerdere organisaties mee 
kunnen doen, zoals o.a. Welzijn van de Meerpaal, MDF, Humanitas en Gemeente Dronten. 
Want de primaire taak van Voedselbank Dronten is om voedsel aan onze klanten te 
verstrekken. De andere organisaties zijn gevraagd om mee te doen zodat ook ander soort 
hulp geboden kan worden. De bedoeling is om begin 2020 een pilot te starten genaamd: ‘DE 
KANSRIJKE WARME VOEDSELBANK’ – ‘BIJ EEN PAKKET HOORT EEN TRAJECT’ 

2.3 Beknopte analyse grafieken uitgegeven pakketten. 

 

De verschillende overzichten van de hoeveelheid uitgegeven pakketten geeft ook een beeld 
van het verloop van het aantal klanten in 2019. 
Elk pakket staat voor één huishouden. P1 wil zeggen een één-persoons huishouden, P2 een 
twee-persoons huishouden, en P3 een huishouden van drie of meer personen. 
 
In 2019 zijn in totaal 7360 pakketten uitgegeven. Vergeleken met 2018 is dit een 
vermeerdering van 303 pakketten. Dat betekent dat het aantal klanten in 2019 licht is 
toegenomen. Over de jaren heen fluctueert het aantal klanten binnen de gemeente 
Dronten.  

 

 

Gerrit Ullersma 
Bestuurslid klantenzorg 
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3 Vrijwilligers & logistiek 

3.1 Meppel 

De landelijke bijdrage van voedsel komt voor ons uit Meppel. Daar halen wij elke week onze 

producten bij het Regionaal Distributie Centrum (RDC). Deze worden geschonken door 

diverse landelijke supermarkt bedrijven en worden daar, evenredig naar het aantal klanten, 

verdeeld over de daar aangesloten voedselbanken. 

3.2 Lokale bedrijven 

Naast de producten die we uit het RDC in Meppel krijgen zijn de lokale bedrijven zeer 

belangrijk voor ons om een uitgebalanceerd pakket samen te stellen. Door (langlopende) 

contacten en de inspanningen van onze voedselverwerver zijn we daar erg goed toe in staat. 

Door donaties van o.a. agrarische bedrijven en volkstuinen, komen er veel verse producten 

binnen. Omdat deze donaties afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden bij deze 

bedrijven (vooral weersomstandigheden spelen een grote rol maar ook de marktwerking) 

aanbod zeer onregelmatig. Zo weken niks en dan bijvoorbeeld ineens honderden kilo’s 

wortelen. Maar door de samenwerking met andere voedselbanken en RDC’s is er een 

ruilhandel ontstaan, waardoor we overschotten kunnen doorgeven en zelf een 

breedspectrum aan voedsel kunnen aanbieden. 

3.3 Inzamelingen/donaties 

Ook de winkelacties, inzamelingen in de kerken en donaties van particulieren leveren een 
belangrijke bijdrage. De methode om artikelen volgens een thema in te zamelen, zoals we 
dat al bij de winkelacties doen, wordt nu ook bij de inzameling in de kerken uitgerold, zodat 
we meer producten van een ‘recept’ krijgen. 

3.4 Meubilair/vitrines 

Door sponsering hebben we 2 nieuwe (noodzakelijke) koelvitrines aan kunnen schaffen, 
zodat voor de uitgifte in Dronten alle te koelen producten nu gekoeld beschikbaar zijn. Ook 
is het verouderde meubilair vervangen door meubilair wat door de gemeente Dronten 
beschikbaar is gesteld, omdat dit na de verbouwing van het gemeentehuis overbodig was. 
Met deze tafels (die in hoogte verstelbaar zijn), stoelen en kasten konden wij de kantine en 
vergaderruimte opnieuw inrichten. 
De diepvries- en koelcontainer doen reeds lange tijd dienst, maar zijn nu hard aan 
vervanging en/of revisie toe. Hiermee is een commissie aan de slag gegaan om het bestuur 
van advies te dienen. In 2020 hopen we deze grote investering en tevens een overkapping te 
kunnen realiseren. 

3.5 Winkelacties 

De maandelijkse winkelacties bij de lokale supermarkten zijn weer prima verlopen. In 2018 

zijn we begonnen met twee door ons voorbereide voorbeeldpakketten; een klein 

gezinspakket ter waarde van € 5 en een groot gezinspakket ter waarde van € 10, zodat de 

bezoekers direct kunnen zien wat onze klanten goed kunnen gebruiken. Deze formule slaat 

nog steeds goed aan.  

Natuurlijk is het geen wedstrijd, maar we kunnen niet ontkennen dat we trots zijn op 2 

recordopbrengsten nl: 2597 artikelen opgehaald in 1 weekend en een totaal jaaropbrengst 

in 2019 van 17021 artikelen! 
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Dank aan alle meewerkende supermarkten die ons in het afgelopen jaar de gelegenheid 

hebben geboden om op hun locatie artikelen in te zamelen voor de klanten van 

Voedselbank Dronten.  

 

De winkelacties in 2020 zijn alweer in goed overleg vastgesteld. 

Jan Groenendijk 

Bestuurslid vrijwilligers/logistiek 
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4 Financiën 

4.1 Toelichting jaarrekening 2019 

Jaarresultaat. 
Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 7.548. Het resultaat van 2019 is € 16.107 
lager dan het resultaat van 2018. Het gedaalde exploitatieresultaat is volledig het gevolg van de 
gedaalde baten, de lasten liggen op een vergelijkbaar niveau als 2018. We volgen vanaf 2018 een 
afschrijvingsbeleid om te reserveren voor noodzakelijke vervangingen. Hierdoor is het wel nodig, 
ondanks het negatieve resultaat toch te reserveren voor de vervangings-/bestemmingreserve. 
Omdat de vrije reserve voldoende ruimte biedt (en de algemene/continuïteit reserve gehandhaafd 
kan blijven) kan ondanks het negatieve jaarresultaat de dotatie toch plaatsvinden. De vrije reserve 
neemt hierdoor wel af. 

4.2 Toelichting posten van de jaarrekening op hoofdlijnen. 

Exploitatie. 
De totale baten uit eigen fondswerving zijn teruggelopen met ca. 7%. Omdat er in 2018 een 
incidentele baat uit de verkoop van de oude bus was, zijn de totale baten teruggelopen met ca. 24%. 
Het blijkt moeilijk om voor een reguliere exploitatie continue giften te genereren. Daarom hebben 
we ingezet op aanvullende inkomsten uit reclame stickers op de bus en zullen we in de komende 
jaren proberen om weer acties te organiseren. Met bijzondere activiteiten hopen we dat het 
mogelijk is weer iets meer donaties te verkrijgen. Gelukkig hebben we een nieuwe vrijwilliger in ons 
midden die zich hiervoor wil inzetten. Daarnaast hebben we voor 2020 een subsidie van de 
gemeente Dronten aangevraagd en de gemeente heeft hierop inmiddels positief besloten.  

De totale kosten zijn ten opzichte van 2018 vrijwel gelijk gebleven. Toch zijn er op onderdelen wel 
verschillen. De afschrijvingen zijn gestegen, vooral door aanschaf van de nieuwe bus in 2018. We 
hanteren hiervoor de afschrijvingsmethode van de “som van de jaren”.  Dit is een 
afschrijvingsmethode die speciaal gebruikt wordt voor vervoermiddelen. Zo wordt in de eerste jaren 
meer afgeschreven en in de latere jaren juist minder. Deze methode zorgt ervoor dat de boekwaarde 
goed in verhouding blijft tot de marktwaarde, maar geeft de eerste jaren hogere lasten. Ook de 
transportkosten zijn toegenomen door aanschaf van de nieuwe bus, waarvoor we o.a. meer voor de 
verzekering moeten betalen. Ook zijn er incidentele kosten voor onderhoud en reparatie gemaakt.  
De afdracht aan het regionaal distributiecentrum in Meppel is structureel verhoogd en de 
onderhoudskosten van het gebouw waren incidenteel hoger. Daar tegenover zijn de energiekosten 
lager. Door het laat ontvangen van de energie afrekening hadden we vorig jaar een reservering 
opgenomen, die achteraf te hoog bleek te zijn. Dat bedrag kon nu verrekend worden in 2019.   

Balans. 
Op de balans zien we onder materiele vaste activa dat de nieuwe bus, overeenkomstig de gekozen 
afschrijvingsmethode, in boekwaarde is gedaald. Verder zijn er enkele kleine investeringen in 
inventaris en koelvitrines gedaan. Onder de vlottende activa is zichtbaar dat de liquiditeitspositie van 
de voedselbank is afgenomen als gevolg van het negatieve jaarresultaat. 

Ook het eigen vermogen van de voedselbank is afgenomen als gevolg van het negatieve jaarresultaat 
en tegelijk is de verschuiving van de vrije reserve naar de bestemmingsreserve zichtbaar op de 
balans. De reserveringen zijn nu voor een groter deel geoormerkt voor de toekomstige vervanging 
van activa als dat nodig is. Het vreemd vermogen is ook afgenomen. Dit is vooral omdat in 2018 
tijdelijk geld voor Burgers in de Knel is beheerd. Omdat zij in 2019 een zelfstandige stichting zijn 
geworden kon dat geld worden overgedragen.  
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Vooruitblik. 

De financiële positie van de voedselbank is verminderd in 2019. Toch zijn de verwachtingen voor 
2020 niet negatief. Er wordt met een nieuwe fondsenwerver actie ondernomen om weer een 
stijgende lijn in donaties te krijgen. En er is van de gemeente Dronten een subsidie van 20.000 euro 
ontvangen voor onze exploitatie. Dat is ook nodig want er staan wel twee noodzakelijke 
investeringen op de planning. De koelvriescontainer is aan vervanging of renovatie toe en er wordt 
onderzocht of er een overkapping boven de systeemdeur kan worden geplaatst, zodat de vrijwilligers 
de bus droog kunnen in en uit laden. De exploitatiekosten zelf kunnen beperkt blijven omdat we over 
voldoende vrijwilligers beschikken die zich volledig belangeloos willen inzetten.  

4.3 Cijfers jaarrekening 

  31-12-2019 31-12-2018 

Totaal Activa € € 

Vaste Activa   
Inventaris 5.261 4.037 

Koel- en vriesapparatuur 1.395 200 

Koel- vries auto 46.063 55.926 

Pand 0 0 

Investering aan pand 2.000 2.000 

   

Materiele vaste activa totaal 54.719 62.163 

   
Vlottende activa   
Kas 0 0 

Betaalrekening 3.180 12.700 

Spaarrekening 14.195 16.195 

Vorderingen 3.083 726 

 20.458 29.666 

   
Totaal 75.177 91.784 

   

Totaal Passiva   
Vermogen   
Algemene/Continuiteitsreserve 15.000 15.000 

Vervangings-/bestemmingsreserve 39.890 28.730 

Bestemmingsfondsen 0 0 

Nalatenschappen 0 0 

Voorzieningen 3.100 3.100 

Vrije Reserve 11.802 30.005 

 69.791 76.836 

Vreemd vermogen   
Leningen 0 0 

Vooruitontvangen bedragen 0 0 

Schulden/nog te betalen 1.786 5.778 

Overige schulden/ nog te betalen kosten 3.600 9.171 

 5.386 14.949 

   

Totaal 75.177 91.784 
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V&W Rekening 2019 2.018 

 € € 

Baten   
Baten uit eigen fondswerving   
Giften kerkelijke instellingen 4.037 5.397 

Giften bedrijven & stichtingen 5.141 6.350 

Giften particulieren 6.285 7.763 

Nalatenschappen 0 0 

Bijdragen steunfondsen 2.000 3.700 

Subsidies 0 0 

Jaarbijdrage Voedselbank Nederland 1.552 1.578 

Overige bijdragen VBN 0 0 

Acties voedselbank 0 552 

Reclame-inkomsten  3.800 1.800 

Overige inkomsten 2.500 25 

 25.315 27.165 

   

Baten uit gezamenlijke acties   
Baten uit gezamenlijke acties 0 0 

 0 0 

Baten uit acties van derden   
Baten uit acties van derden (scholen, serviceclubs, enz.) 0 0 

Bijzondere baten (verkoop bus) 0 6.300 

 0 6.300 

Financiële baten   
Rente 0 12 

 0 12 

   
Totaal  25.315 33.477 

   

Lasten   

   
Algemene kosten (fondsen wervende organisatie) 398 398 

Beheer en administratie 853 1.204 

Huisvestingkosten 1.153 3.629 

Exploitatiekosten 7.883 6.724 

Aanschaf voedsel 0 0 

Transportkosten 8.675 6.708 

Vrijwilligerskosten 2.178 2.059 

Afschrijvingen 11.494 3.677 

Beheer en administratie (financieel) 198 197 

Totale Lasten 32.863 24.918 

   

Resultaat -7.548 8.560 

   

Resultaatverdeling   

Dotatie bestemmingsreserves 11.494 2.577 

Onttrekking bestemmingsreserves 0 -321 

Toevoeging aan de Vrije Reserve -19.042 6.304 

 -7.548 8.560 
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Bijlage 1: Organigram  

 


