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1. Doelstelling 
 

Het gaat bij een Voedselbank om twee belangrijke aspecten: 

 

1. In onze sterk georganiseerde maatschappij ontstaan veel overschotten; 

2. We benutten deze overschotten om hen te helpen die (tijdelijk) niet zelf in staat 

zijn een volwaardig pakket voedsel te bekostigen. 

 

Daaruit komen een drietal basiselementen naar voren: 

 

1. Er wordt in principe geen voedsel gekocht, alles wordt gratis vanuit de 

overschotten aangeleverd. Hiertoe zijn wij altijd op zoek naar sponsors. Alleen 

specifiek voor voedsel bestemde giften worden gebruikt om delen uit het 

assortiment bij te kopen indien dat niet beschikbaar is.  

2. Deelnemers worden door onafhankelijke derden getoetst. Deze toetsing wordt elk 

kwartaal gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de noodzakelijke criteria ook 

consequent worden toegepast. 

3. Alle betrokkenen geven hun inbreng zonder enige beloning 

 

 

 

2. Historie  

 
Voedselbank Leerdam is formeel gestart op 19 mei 2005, in december 2006 is 

voedselbank Vianen gestart. Dit omdat er nogal wat deelnemers uit Vianen naar Leerdam 

kwamen voor hun pakket voedsel. 

Voedselbank Leerdam/Vianen is aangesloten bij Voedselbanken Nederland. 

Als handelsnaam wordt Voedselbank Vijfheerenlanden gebruikt. 

Voedselbanken Nederland stelt i.s.m. de lokale voedselbanken de criteria vast wanneer 

er een (aanvullend) pakket voedsel wordt verstrekt. 
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3. Werkwijze 

Potentiële deelnemers kunnen zich niet zelf aanmelden maar worden aangemeld door  

het sociale domein, o.a. de gemeentelijke sociale diensten, De wijkwinkel, Maatje 

Vijfheerenlanden en Samen Doen. 

De aanmelding wordt door de Voedselbank beoordeeld en ( bij acceptatie) krijgen 

deelnemers vervolgens wekelijks een pakket voedsel op basis van hun gezinssituatie. 

In Leerdam wordt bij de uitgifte het winkelsysteem gevoerd. Deelnemers kunnen, op 

basis van door de Voedselbank gemaakte boodschappenlijst, zelf keuzes maken binnen 

product categorieën. Vanwege Corona was tijdelijk van dit concept afgestapt en werd een 

voedselpakket samengesteld. 

In Vianen wordt voor de deelnemers standaard een voedselpakket samengesteld. 

Zowel in Leerdam als in Vianen uiteraard op basis van beschikbare artikelen 

 

4. Terugblik 2021 
Het jaar 2021 stond wederom grotendeels in het teken van het Corona virus. Toch 

mochten we weer veel voedsel ontvangen en verstrekken. 

 

We hebben voedsel gekregen via de succesvolle stratenacties, product acties in 

supermarkten, productacties in lokale kerken, productacties in scholen, overschotten van 

lokale winkels, overschotten vanuit regionale distributiecentra, van collega 

voedselbanken, rechtstreeks van fabrikanten in de regio en van particulieren. 

 

Hoewel we het voedsel gratis krijgen en de vrijwilligers hun inzet belangeloos doen 

hebben we veel kosten. Huur en energie van de uitgiftepunten, vervoerskosten om 

goederen op te halen, kosten van automatisering, koelingen en andere operationele 

kosten. De benodigde gelden ontvingen we van kerken, bedrijven, overheden, 

particulieren en uit diverse activiteiten(zie financiële jaarcijfers).  

 

Het verkregen voedsel mochten we weer verstrekken, enkele cijfers: 

 

- Ultimo 2021 verstrekten we aan 96 huishoudens een pakket voedsel 

- Dat waren totaal 272 personen 

- Waaronder 106 kinderen tot 17 jaar 

- Totaal hebben we in 2020 aan 135 huishoudens kortere of langere tijd een pakket 

voedsel verstrekt. 

- Dat waren totaal 399 personen. 

Andere activiteiten/hoogtepunten in 2021: 

 

- Het instellen van onze operationele organisatie van de twee uitgiftepunten op de 

gevolgen van de Corona Pandemie 

- De aanschaf van een vervangende koelbus in Leerdam begin 2021 nadat in 2020 

al een vervangende bus in Vianen was aangeschaft 

- Er zijn voldoende middelen verschaft om onze maatschappelijke functie tot een 

succes te maken. 

- Voedselveiligheid, blijft een basisvoorwaarde, de uitkomst van de controles waren, 

éénmaal na een partiële herkeuring, wederom positief.  

- Met Sinterklaas hebben we alternatieve acties gedaan. 

- De Sociale inloop Leerdam is een succes maar lag vanwege Corona tijdelijk stil. 
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5. Vrijwilligers 
 

Géén Voedselbank zonder vrijwilligers. 

 

Dankzij de inzet van onze ongeveer 55 vrijwilligers kon het doel, de uitgifte van voedsel 

aan onze deelnemers, gerealiseerd worden. 

 

Er is een breed scala aan taken 

 

1. Uitvoerende vrijwilligers: Voedselinname, voedseluitgifte, schoonmaken, 

vervoer, secretariële taken, financiële toetsing, 

onderhoudstaken. 

2. Coördinatie werkzaamheden: Coördinator Leerdam; coördinator Vianen; 

3. Bestuur: Voorzitter, secretaris, penningmeester, leden 

 

Er ontstaat een steeds beter opgebouwde pool van vrijwilligers. De specifieke taken zijn 

daarbij belangrijk: De kwaliteit en de voedselveiligheid vragen met name op de 

werkvloer blijvende aandacht. 

 

Regelmatig zijn er scholieren die hun maatschappelijke stage bij ons doen. 

 

6. Bestuur 
Het bestuur bestaat per 31-12-2021 uit de volgende personen: 

 

Voorzitter:   Bart Bruggeman  

Secretaris:   Marius van Dam  

Penningmeester:  Theo Horden 

Lid:    Martine Visser  

Lid:    Joke den Hartog 

Lid:    Els Groeneweg 

  

 

 

Het bestuur vergadert ongeveer 6 maal per jaar. 

 

 

7. Financiën  
 

Ook in 2021 is alles financieel correct afgerond. Zie het financiële verslag vanaf pagina 5 

voor de details. 

 

De inkomsten waren € 15.597 hoger dan begroot, De uitgaven waren € 3.473 hoger. 

Hierdoor was het resultaat is daardoor ruim € 12.000 beter dan begroot.   

Het resultaat was in 2020 € 25.880 positief. Dit jaar is het resultaat € 2.299 positief 

 

De belangrijkste oorzaak van de hogere inkomsten zijn extra, eenmalige, donaties met 

als reden de Corona epidemie. 

 

 

De reserves zijn daardoor in 2021 met € 2.299 euro gestegen.  
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De continuïteitsreserve is met € 6.000 verhoogd. Deze reserve heeft het doel om als de 

inkomsten onverhoopt verder teruglopen we toch onze doelstelling kunnen waarmaken. 

De bestemmingsreserves, vermogen dat we aan de kant hebben gezet voor aangewezen 

onderwerpen, is per saldo lager geworden vanwege de aanschaf van de nieuwe bus in 

Leerdam.  

 

We zijn alle sponsoren bijzonder dankbaar voor hun bijdragen! 

 

 

 

 
8. 2022 en verder 

 
Het Corona virus lijkt zijn scherpte te hebben verloren. Dat maakt het werken ook voor 

onze uitgiftepunten makkelijker. 

Echter, de volgende crisis heeft zich aangediend en die heeft waarschijnlijk een grotere 

impact op ons dan het Corona virus. 

Eigenlijk is het een drievoudige crises,  

1. We helpen Oekraïense vluchtelingen in ons gebied. 

2. De energieprijzen rijzen de pan uit en dat raakt onze doelgroep extra. 

3. De temperatuur nog lager zetten help wel in de energiekosten maar via de 

voordeur komt de inflatie binnen waardoor men nog minder kan kopen. 

 

Ook deze crises zullen we met onze mogelijkheden proberen te verzachten voor onze 

doelgroep want het is en blijft onze belangrijkste taak het verstrekken van een pakket 

levensmiddelen aan hen die (tijdelijk) in de problemen zitten. 

En dat zullen er naar verwachting in 2022 meer worden. 

 

Hoewel we veel gezinnen bedienen blijven er ook nog die we niet bereiken. Dit op basis 

van statistische informatie. We blijven ons inspannen om ook hen te bereiken.  

 

 

Namens het bestuur van Stichting Voedselbank Leerdam/Vianen: 

 

 

Bart Bruggeman    Marius van Dam    

 

Voorzitter     Secretaris 

 

 

Leerdam, 10 mei 2022 
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9. Jaarrekening Voedselbank Leerdam-Vianen 
 

1. Balans 
2. Baten en Lasten 
3. Resultatenverdeling 
4. Kasverklaring 
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1. Balans Voedselbank Vijfheerenlanden        

           

                      

Activa   31 december 2021   31 december 2020 

           

Materiële vaste activa          

- Vervoermiddelen € 32197    € 14597   

- Inventaris - 3001    - 3349   

    € 35198    € 17946 

           

Vorderingen en overlopende activa   € 0    € 0 

Liquide middelen   € 96091    € 111289 

           

           

           

Totaal   € 131289    € 129235 

           

           

Passiva          

           

Reserves en fondsen          

           

- Continuïteitsreserves € 44000    € 38000   

- Bestemmingsreserves - 42085    - 64516   

-  - 0    - 0   

- Vrije reserve - 39204    - 20475   

    € 125289    € 122991 

           

- Kortlopende schulden    6000     6244 

           

Totaal   € 131289    € 129235 
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2. Baten en Lasten Voedselbank Vijfheerenlanden            

                                

      Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 

                

Baten               

- Giften kerken € 18.743    € 15.000    € 18.270   

- Giften particulieren - 12.506    - 9.000    - 17.740   

- Giften bedrijven en stichtingen - 13.787    - 7.000    - 31.824   

 Giften overheden - 4.500    - 6.500    - 4.500   

- Voedselbank nederland - 6.060    - 1.000    - 1.612   

- Paardenmarkt Vianen - 0    - 0    - 0   

- Sleepbootdagen Vianen - 0    - 1.000    - 0   

- Overig - 0    - 500    - 296   

                   

Totaal baten   € 55.597    € 40.000    € 74.241 

                

                

Lasten               

                

- Huur gebouw € 9.000    € 9.000    € 9.000   

- Vervoerskosten - 9.811    - 10.000    - 10.276   

- Voedselbank Rotterdam  3.236    - 3.500    - 678   

- Energiekosten - 6.881    - 7.000    - 6.425   

- Kosten vrijwilligers - 3.109    - 2.500    - 1.884   

- Klein materieel - 1.279    - 700    - 1.436   

- Operationele en onderhoudskosten - 2.832    - 1.750    - 3.807   

- Telefoonkosten - 1.762    - 1.450    - 1.773   

- Verzekeringskosten - 0    - 0    - 0   

- Bankkosten - 384    - 475    - 373   

- Inkoop goederen - 2.405    - 1.500    - 2.276   

- Diverse kosten - 2.792    - 750    - 406   

- Afschrijving vervoermiddelen - 8.750    - 9.000    - 7.734   

- Afschrijving inventarissen - 1.057    - 2.200    - 2.293   

                

Totaal lasten   - 53.298    - 49.825    - 48.361 

                

Saldo van baten en Lasten   € 2.299    € -9.825    € 25.880 
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3. Resultatenverdeling    

      

Het resultaat ad     2299 wordt als volgt verdeeld:  

      

Continuïteitsreserve   6.000 

Bestemmingsreserves   -22.431 

Vrije reserve    18.730 

     2.299 
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4. Kasverklaring 

 
 

 

 


