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Personalia 
(per 31 december 2020) 
 
Bestuur 
Eind 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
A. van Bergen (secretaris) 
W. van den Bruinhorst (algemeen bestuurslid)  
D.J. Eindhoven (penningmeester) 
C.F. Schouten (voorzitter)  
K. Schrama (bestuurslid cliënten) 
Drs. C.N. Telkamp (algemeen bestuurslid) 
B. Tweehuijsen (algemeen bestuurslid) 
 

Vertrouwens personen 
J. Lakerveld 
W. Pol 
 
Bezoek- en postadres 
Stichting Voedselbank De Ronde Venen 
Postadres: Herenweg 292, 3648 CS Wilnis (tot 20-08-2021) 
Postadres: Papehof 55, 1391 BE Abcoude (vanaf 20-08-2021) 
Bezoekadres: Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht 
E-mailadres: secretaris@voedselbankderondevenen.nl 
Telefoon: 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00) 
Website: www.voedselbankderondevenen.nl 
IBAN: NL22 RABO 0315 5694 68 
KvK: 58600825 
ANBI: RSIN 853107592 
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Verslag van het bestuur 

 

Inleiding 

 

Algemeen 
 
Hierbij doen wij verslag over het boekjaar 2020 van de Stichting Voedselbank De Ronde 
Venen (hierna ook wel aangeduid met Stichting en/of Voedselbank), statutair gevestigd in 
De Ronde Venen.  
 
Het boekjaar 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van het Corona-virus en de 
maatregelen die ten gevolge daarvan dienden te worden genomen. 
 
De jaarrekening 2020 is opgesteld door penningmeester van de Stichting. Een verklaring 
van de kascommissie van de Stichting over de samenstelling van de jaarrekening wordt elke 
jaarvergadering aan het bestuur voorgelegd om te worden meegewogen in het verlenen van 
décharge aan de penningmeester.  
 
Het jaar 2020 eindigde met een positief resultaat ad € 39.300 (2019: negatief € 22.946). De 
toename werd mede veroorzaakt door extra giften van wegen het Coronavirus. Het saldo is 
aan het einde van het boekjaar aan eigen vermogen toegevoegd. Het eigen vermogen 
inclusief de gevormde bestemmingsreserves bedroeg ultimo 2020 € 66.237 (2019: € 
26.936). 
 

In het eerste deel van dit verslag doet de Stichting verslag van haar financiën, haar werk-
zaamheden, de omgang met cliënten en vrijwilligers in algemene zin. In het tweede deel 
wordt verslag gedaan van de specifieke werkzaamheden in 2020. De formele setting in 
deel 1 vormt het kader waarbinnen de feitelijke werkzaamheden vorm wordt gegeven. 

 

 

 

Historie 

Stichting Voedselbank De Ronde Venen is op 20 augustus 2013 statutair opgericht door 
A.J. Koen, C. Kloosterman en D.J. Eindhoven en is gevestigd in de Gemeente De Ronde 
Venen. De Voedselbank heeft sindsdien de activiteiten voortgezet die het echtpaar Koen 
uit Wilnis had verricht voor de stichting Evangelie gemeente Sion in de 7 jaren vooraf-
gaand aan de oprichting van de Voedselbank. De Voedselbank is ingeschreven bij de KvK 
onder nummer 58600825. 
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Vóór 2018 beschikte Abcoude/Baambrugge jarenlang over een eigen voedselbank. Per 1 
januari 2018 is de voedselbank Abcoude/Baambrugge opgegaan in de Voedselbank De 
Ronde Venen.  

 

Vanaf 11 februari 2015 is de Voedselbank lid van de Vereniging van Nederlandse Voed-
selbanken (hierna genoemd: Voedselbanken Nederland). De Voedselbanken Nederland 
heeft ten doel de voedselbanken in Nederland op doeltreffende, efficiënte en maatschap-
pelijke wijze te ondersteunen bij hun taak. De bij Voedselbanken Nederland aangesloten 
voedselbanken zijn verdeeld in districten. De Voedselbank behoort tot het District Rotter-
dam. 

 

Medio 2015 is Kledingbank De Ronde Venen opgegaan in de Voedselbank. 

 

In 2013 heeft de Belastingdienst de Voedselbank als een ANBI-instelling aangemerkt 
(RSIN 853107592). Als ANBI-instelling is de Voedselbank verplicht een beleidsplan te 
hebben waarin is opgenomen: 

- haar doelstelling en de te verrichten werkzaamheden; 

- de wijze van verwerving van inkomsten; en 

- het beheer en de besteding van het vermogen. 

 

Sinds oktober 2015 is de Voedselbank voedsel-veilig gecertificeerd door Nederlands 
Voedsel- en Warenautoriteit (hierna genoemd: NVWA). 

 

Doeleinden 

Statutaire doelen 

De Voedselbank had in 2020 statutair ten doel: 

- het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door 
 middel van een periodiek af te halen pakket ter dekking van de eerste   
 levensbehoeften; 

- het tegengaan van verspilling van voedsel; 

- het bieden van een luisterend oor tegen sociale uitsluiting; en 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
 zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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Hoofddoelstellingen 

Van de statutaire doelen zijn de onderstaande doelen het belangrijkst: 

- het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel  

 tijdelijk echt niet redden: en 

- het voorkomen van verspilling van goed voedsel. 

 

Overige doelstellingen 

De overige doelstellingen zijn eveneens belangrijk. Met name de begeleiding die aan cli-
enten wordt gegeven onder het motto ‘Voedselbank-Plus’ vormt een belangrijke doelstel-
ling. Bij andere voedselbanken ook wel aangeduid met: ”Geen pakket zonder traject.” 

 

Onder eerste levensbehoefte wordt door de Voedselbank naast voedsel ook kleding be-
grepen. De Voedselbank heeft daarom ook een Kledingbank, een aparte afdeling binnen 
de Voedselbank.  

 

De Voedselbank tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van 
kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, 
industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die vol-
doen aan de criteria van de Voedselbank. Indien nodig wordt ook bij de lokale midden-
stand, veelal tegen gereduceerde prijzen, aanvullend voedsel ingekocht. De Kledingbank 
verstrekt gebruikte, maar nog in goede staat verkerende kleding dat lokaal wordt ingeza-
meld. Hiermee wordt verspilling van voedsel en kleding tegengegaan. 

 

Missie 

De Voedselbank verstrekt verkregen voedsel, verzorgingsproducten en kleding gratis aan 
mensen in de Gemeente De Ronde Venen, die het tijdelijk zelf niet redden. De werkzaam-
heden van de Voedselbank worden uitsluitend door onbetaalde vrijwilligers uitgevoerd. 

 

Kernwaarden 

De Voedselbank hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor haar handelen: 

- de Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers; 

- de Voedselbank-vrijwilligers doen hun werk onbetaald; 

- de Voedselbank verstrekt voedsel dat door anderen gedoneerd wordt; 

- de Voedselbank verstrekt zoveel mogelijk gezond voedsel (de schijf van vijf); 
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- de Voedselbank verstrekt uitsluitend voedsel en kleding gratis aan cliënten; 

- de Voedselbank verdeelt het voedsel zo eerlijk mogelijk; 

- de Voedselbank is neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’); en 

- de Voedselbank is transparant in haar verantwoording. 

 

Integere en verantwoorde bedrijfsvoering 

Voedselbanken Nederland heeft in het kader van een integere én verantwoorde bedrijfs-
voering ten behoeve van de aangesloten Nederlandse voedselbanken een groot aantal re-
glementen en codes opgesteld. De Voedselbank hanteert deze reglementen en codes 
voorzover van toepassing eveneens. Dit betreft o.a. het volgende: 

- Klachtenregeling (regelt hoe een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt 

 afgehandeld, inclusief beroepsmogelijkheden); 

- Integriteitscode (hoe moeten we ons gedragen, aan welke regels houden wij ons), 
 inclusief bijlage “Gedragsregels ongewenst gedrag”; 

- Handboek Vrijwilligersbeleid VBN (Beleid t.a.v. vrijwilligers bij VBN); 

- Privacy statement; 

- E-mails en apps en privacy; 

- Foto’s en privacy; 

- Handleiding datalekken; 

- Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers voedselbanken; 

- Geheimhoudingsverklaring bestuursleden voedselbanken; en 

- Model vrijwilligersovereenkomst;  

 

Huishoudelijk Reglement 

Er is een Huishoudelijk Reglement opgesteld met daarin nadere regels en procedures met 
als doel de Voedselbank beter te laten functioneren. Iedere vrijwilliger dient bekend te zijn 
met de inhoud ervan. Het Huishoudelijk Reglement is voor het laatst op 20 februari 2017 
vastgesteld. In het Huishoudelijk Reglement worden onder andere de volgende onderwer-
pen behandeld: 

- De rechten en plichten, het aan- en afmelden van vrijwilligers en coördinatoren; 

- De samenstelling, taken en bevoegdheden van het Bestuur 
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- Financiën, waaronder het vermogen, begroting, jaarrekening, jaarverslag,  
 onkostenvergoeding vrijwilligers, onkosten, declaraties, inkoopbevoegdheid en PIN-
 transacties; 

- Eigendomsbepalingen; 

- Bruikleen transportmiddelen; 

- Beleid alcoholische dranken; 

- Publiciteit; 

- Voedselveiligheid; 

- Vertrouwelijkheid en informatie; en 

- Klachtenafhandeling zowel intern als extern. 

 

Privacy Statement 

Voedselbank gebruikt meerdere persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers, donateurs 
en leveranciers. De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking 
van persoonsgegevens, waarbij de Voedselbank zich houdt aan de eisen uit de privacy-
wetgeving. Zo zal de Voedselbank de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nood-
zakelijk is en ook zal de Voedselbank de gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor 
de dienstverlening noodzakelijk is en hiervoor van de betrokkene toestemming is verkre-
gen. De toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. 

De Voedselbank heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de per-
soonsgegevens veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk wordt 
voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden.  

Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en waar nodig 
geüpdatet, zodat de gegevens altijd goed beveiligd zijn. De Privacy Statement is terug te 
vinden op www.voedselbankderondevenen.nl. 

 

Bestuur 

(Her)benoeming bestuur 

Het bestuur van de Voedselbank bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal 
van tenminste drie bestuurders. Zij worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het 
bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De 
bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend be-
stuurslid is onmiddellijk tweemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature be-
noemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens 
vacature hij werd benoemd. 
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Samenstelling bestuur 

Het bestuur per 31-12-2020 bestaat uit de volgende personen. 

Voorzitter: Kees Schouten 

Secretaris: Arie van Bergen 

Penningmeester: Dirk Jan Eindhoven 

Coördinator cliëntenzaken: Karin Schrama 

Algemeen bestuurslid: Willem van den Bruinhorst 

Algemeen bestuurslid: Kees Telkamp 

Algemeen bestuurslid: Bertien Tweehuijsen 

 

Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden is per 31-12-2020 als volgt: 

Voorzitter C.F. Schouten:      20-08-2021 

Secretaris A. van Bergen:      20-08-2021 

Penningmeester D.J. van Eindhoven:    20-08-2021 

Coördinator cliëntenzaken Karin Schrama:   06-12-2021 

Algemeen bestuurslid Willem van den Bruinhorst:  21-07-2024 

Algemeen bestuurslid C.N. Telkamp:    21-07-2024 

Algemeen bestuurslid Bertien Tweehuijsen  21-07-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën  
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Inkomsten en uitgaven 

Inkomsten 

De Voedselbank is afhankelijk van giften en donaties, zowel in geld als in natura. De in-
komsten van de Voedselbank bestaan uit giften en donaties vanuit het bedrijfsleven, parti-
culieren, stichtingen en verenigingen, scholen, kerkelijke instanties en ledenuitkeringen 
van Voedselbank Nederland. De Voedselbank is zo transparant mogelijk over de wijze 
waarop zij deze middelen gebruikt in haar dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier 
wenst zij aan haar donateurs te kunnen aantonen dat zij dankbaar is voor de donaties, 
deze met respect behandelt en dat de donaties op correcte wijze worden aangewend. De 
goederen die ons wekelijks ter beschikking worden gesteld worden opgehaald en zo eer-
lijk mogelijk verdeeld over de cliënten van de Voedselbank. De totale inkomsten in 2020 
bedroegen in totaal € 97.523. 

 

Uitgaven 

De uitgaven van de Voedselbank bestaan vooral uit voedselverwerving, kosten vrachtauto 
en bijdrage Distributie Centrum en in mindere mate uit communicatie, huishoudelijke arti-
kelen, bankkosten e.d. De Gemeente De Ronde Venen levert een belangrijke bijdrage 
door de locatie van waaruit voedsel wordt verstrekt in Mijdrecht, geheel om niet ter be-
schikking te stellen. Stichting Tympaan-De Baat en Protestantse Gemeente De Morgen-
ster leveren eveneens wezenlijke bijdragen door in Abcoude respectievelijk in Vinkeveen 
een uitgifteruimte om niet ter beschikking te stellen. De bestuurders en vrijwilligers van de 
Voedselbank ontvangen geen vergoedingen voor hun inspanningen in welke vorm dan 
ook. Feitelijk gemaakte kosten ten behoeve van de Voedselbank kunnen worden gedecla-
reerd. De totale uitgaven in 2020 bedroegen in totaal € 58.223 (2019: € 76.504) waarvan 
voor voedselverwerving € 31.946 (2019: € 12.121). De uitgaven in 2019 in vergelijk met de 
uitgaven in 2020 waren hoog vanwege de aanschaf en onderhoud van een vrachtauto, de 
verhuizing en de inrichting van de Voedselbank in Mijdrecht alsmede Corona-maatrege-
len. 

 

Saldo inkomsten en uitgaven 

Het saldo van inkomsten en uitgaven bedroeg in 2020 € 39.300 (2019: € 22.954 negatief). 

 

Vermogen 

Het vermogen van de Voedselbank wordt statutair gevormd door 1) subsidies en donaties, 
2) erfstellingen, legaten en schenkingen en 3) alle andere verkrijgingen en baten. De 
Voedselbank heeft uitdrukkelijk geen winstdoelstelling. Al het geld dat de Voedselbank 
vergaart, wordt aan het doel van de Voedselbank besteed. Vermogensvorming dient enkel 
ter dekking van de (toekomstige) activiteiten en verplichtingen van de Voedselbank.  
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Per 31 december 2020 bedroeg het totale vermogen inclusief bestemmingsreserves € 
66.236 (31-12-2019: € 26.936). In de ogen van het bestuur is het eigen vermogen te laag 
om in de nabije toekomst alle vervangingsverplichtingen (vrachtwagen, inrichting locaties), 
tegenslagen in de sfeer van inkomsten en uitgaven al dan niet door een eventuele drasti-
sche toename van het aantal cliënten i.v.m. de economische gevolgen van het Corona-
virus te kunnen financieren. 

 

Liquidatiesaldo 

Indien de Voedselbank wordt ontbonden, dient het liquidatiesaldo ter beschikking te wor-
den gesteld aan de te Aalsmeer gevestigde stichting: Stichting Voedselbank Aalsmeer of 
haar rechtsopvolger. Indien deze stichting niet meer bestaat of in ontbinding is en er bo-
vendien ook geen rechtsopvolger is dan zal het bestuur in het besluit tot ontbinding tevens 
de bestemming van het liquidatiesaldo vaststellen. 

 

Jaarverslag 

Een jaarverslag en een financieel jaarverslag worden jaarlijks gepubliceerd op de website 
van de Voedselbank. M.i.v. van 2020 worden deze verslagen in één document samenge-
vat. 

 

Cliënten 

Ondersteuningsgebied 

Alle woonkernen van de Gemeente De Ronde Venen, te weten: Abcoude, Amstelhoek, 
Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. 

 

Voedseluitgiftepunten 

Vanwege de uitgebreidheid van het ondersteuningsgebied en de gewenste bereikbaarheid 
voor de cliënten van de Voedselbank heeft de Voedselbank drie uitgiftepunten: de hoofd-
vestiging in Mijdrecht, een uitgiftepunt in Abcoude en een uitgiftepunt in Vinkeveen. In 
Mijdrecht is ook de Kledingbank De Ronde Venen - het uitgiftepunt voor tweedehands kle-
ding - gevestigd. 

 

Toekenningscriteria 

Cliënten van de Voedselbank moeten voor het verkrijgen van voedselpakketten en kleding 
voldoen aan de toekenningscriteria die jaarlijks door de Vereniging worden vastgesteld. 
De criteria zijn gebaseerd op de Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen. Wanneer het 
saldo van de maandinkomsten en de maanduitgaven (deels forfaitair bepaald) van een 
huishouden minder is dan € 135 per huishouding plus € 95 per inwonend persoon dan 
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komt men in aanmerking voor een voedselpakket (2021). Jaarlijks worden de toekennings-
criteria aangepast. 

 

Gelijke behandeling 

De Voedselbank behandelt haar cliënten zoveel mogelijk op gelijke basis en ongeacht 
achtergrond, religie, afkomst of woonlocatie (postcode). Alle vrijwilligers brengen dit iedere 
week weer in praktijk en proberen naast de praktische werkzaamheden, zoals het uitdelen 
van de voedselpakketten, ook de cliënten een luisterend oor te bieden en hen op deze 
manier te ondersteunen. 

 

Aantal huishoudens 

Het aantal huishoudens dat door de Voedselbank wordt bediend, schommelt ongeveer 
rond de 110 huishoudens. Het aantal personen per huishouden is circa drie. In totaal ma-
ken ongeveer de 330 personen gebruik van de Voedselbank. Ten tijde (eind 2020/begin 
2021) van het opmaken van het Beleidsplan 2021 - 2023 waren de effecten van de Co-
rona-virus op de aantallen te bedienen cliënten nog verre van duidelijk. Met een toename 
van 25% tot 50% wordt door het bestuur rekening gehouden hoewel er in 2020 eerder 
sprake van een daling is geweest. 

 

Vrijwilligers 

Werkzaamheden/vereisten vrijwilligers 

De vrijwilligers van de Voedselbank vormen tezamen met het bestuur een hecht en veer-
krachtig vrijwilligersteam. Deze vrijwilligers helpen met uiteenlopende taken, zoals het ver-
voeren van het voedsel voor de voedselpakketten, het samenstellen van de pakketten, het 
verstrekken van voedselpakketten en kleding, het voeren van intake- en voortgangsge-
sprekken en andere werkzaamheden zoals administreren, schoonmaken of het uitvoeren 
van inzamelacties bij supermarkten. Cliënten kunnen in beginsel geen vrijwilliger zijn bij de 
Voedselbank. Echter, onder bijzondere omstandigheden kunnen (oud)cliënten in het team 
van vrijwilligers worden opgenomen. Bijvoorbeeld indien sprake is van onderbezetting. 
Maar ook indien het nuttig is voor de cliënt zelf om “de draad weer op te pakken” en dan 
alleen als het perspectief biedt voor de desbetreffende cliënt/vrijwilliger. Dit onder strikte 
voorwaarden en ter beoordeling van de Voedselbank. 

Het gaat hierbij om ondersteunende functies waarbij geen contact bestaat met overige 
cliënten en geen sprake is van mogelijke invloed op de verdeling van voedsel en/of kle-
ding. Met een vrijwilliger wordt altijd een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Voor sommige 
functies zal ook een Verklaring omtrent het Gedrag moeten worden overlegd. 
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Arbeidsomstandigheden 

De Voedselbank ziet het als haar plicht om goede en veilige werkomstandigheden te bie-
den voor de vrijwilligers. 

 

Vertrouwenspersonen 

Twee vrijwilligers (m/v) hebben zich bereid gevonden om als vertrouwenspersoon te fun-
geren voor vrijwilligers die door omstandigheden binnen het voedselbankproces (bijvoor-
beeld pe 

sten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld) behoefte voelen om in 
vertrouwen zaken te bespreken. Zoekt men steun buiten de Voedselbank om, dan kan 
men ook contact opnemen met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voed-
selbanken. 

 

Voedselveiligheid 

Certificering 

De Voedselbank is voedselveilig gecertificeerd door NVWA. De Voedselbank hanteert het 
Handboek Voedselveiligheid van de Vereniging (NVWA infoblad 76 “Charitatieve instellin-
gen en organisaties”). De voedselveiligheid wordt geborgd door extra aandacht voor THT 
(= ten miste houdbaar tot) en TGT (= te gebruiken tot) en de registratie daarvan d.m.v. di-
verse formulieren. Ook de audits vanuit NVWA dragen bij aan de borging. Bij de audits 
wordt gekeken naar procescontrole, THT/TGT-beheer, ontvangst-, opslag- en voorraadbe-
heer, temperatuurbeheer, uitgifte/presentatie, schoonmaak en onderhoud, persoonlijke hy-
giëne en de bouw en inrichting van het voedsel-uitgiftepunt. De Voedselbank heeft vanaf 
de eerste certificatie in de opeenvolgende jaren telkens het begeerde certificaat verkre-
gen. 

 

Verstrekkingen 

Voedselpakketten 

Gratis voedsel- en verzorgingsproducten worden verkregen van het districtsdistributiecen-
trum van het district in Rotterdam. Daarnaast wordt voedsel verkregen vanuit diverse hoe-
ken o.a. het distributiecentrum van een relatie van Voedselbank Woerden, lokale super-
markten, winkels, bakkers en in beperkte mate ook van particulieren al dan niet met moes-
tuinen. Het betreft veelal overtollig voedsel of voedsel dat de THT- en/of TGT-datum na-
dert én voedsel en verzorgingsproducten die door ruil met andere voedselbanken in de re-
gio worden verkregen. Op deze wijze kan een verantwoord, wekelijks pakket aan de cliën-
ten worden aangeboden. 

Indien het niet mogelijk is om op het vereiste tijdstip de voedselpakketten aan te vullen 
met gezonde levensmiddelen uit bovenstaande bronnen dan koopt de Voedselbank veelal 
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tegen gereduceerde prijzen de gezonde levensmiddelen in bij de lokale winkeliers en su-
permarkten. Deze aankopen worden gefinancierd uit de middelen die aan de Voedselbank 
daarvoor ter beschikking zijn gesteld. 

De Voedselbank verstrekt géén geld, alcoholische dranken, voedingssupplementen, vita-
minepreparaten, zelfzorgmedicijnen en/of tabakswaren. 

 

Kledingbank De Ronde Venen 

Kleding wordt doorgaans van particulieren gratis verkregen, gecontroleerd en gesorteerd 
en gratis weer verstrekt aan de cliënten van de Voedselbank. 

 

Wijze van verstrekking 

De verstrekking van voedsel, verzorgingsproducten en van kleding is in hoge mate geba-
seerd op het zelfbedieningsmodel waarbij de cliënten zelf kunnen kiezen wat ze willen 
hebben. Hiermee wordt beter aangesloten bij de behoeften van de cliënten en wordt voor-
komen dat de cliënten ongewenste artikelen ongebruikt laten of alsnog weggooien. Dit 
voorkomt voedselverspilling. Producten die overschieten gaan naar andere voedselban-
ken in de regio. 

 

Voedselbank-Plus 

De Voedselbank streeft ernaar dat haar cliënten binnen een bepaalde tijd (3 jaar) weer 
zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Om onze cliënten daartoe beter in staat te stellen, wordt een meer gerichte ondersteuning 
gegeven. Dat betekent een zo optimaal als mogelijk aanbod van aandacht, ondersteuning 
en zorg door het team dat de cliënten begeleidt. Hierbij valt aan het volgende aspecten te 
denken. 

 

Financieel: Door de cliënten te wijzen op en te ondersteunen bij gebieden waarop door de 
cliënt alsnog invloed valt uit te oefenen zoals besparing op telefoons en energie, zuinig-
heid, leren omgaan met geld en leren zuinig boodschappen te doen. Ook worden de cliën-
ten gewezen op gemeentelijke regelingen waarvan zij nog geen gebruik maken. Ook wor-
den er betalingsafspraken gemaakt, kwijtscheldingen aangevraagd en dergelijke zaken. 

 

Sociaal: Door cliënten te verbinden aan andere groepen en charitatieve projecten en hen 
te leren netwerken. Soms – overigens wel onder strikte voorwaarden – neemt de Voedsel-
bank (oud)cliënten op in het team van vrijwilligers. De Voedselbank werkt mee aan een-
malige acties/projecten van derden, zoals Jarige Job, Kansen voor alle Kinderen van de 
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gemeente De Ronde Venen, mini-vakanties georganiseerd door Rotary Club Vinkeveen-
Abcoude en leermiddelen voor kinderen van cliënten. 

 

Taal: Taalvaardigheid is vaak een punt van zorg met name voor nieuwe statushouders. De 
Voedselbank helpt dan bijvoorbeeld met het vertalen van lastig te begrijpen brieven naar 
het Nederlands dat men wel snapt. 

 

Kennis: Het komt voor dat cliënten van de Voedselbank de regelingen en mogelijkheden 
niet kennen die de Nederlandse overheden bieden Het kan helpen om mensen te verwij-
zen en zonodig te begeleiden naar de Gemeente, maatschappelijke organisaties of Belas-
tingdienst. 

 

Durf en lef: Gebrek aan assertiviteit en taalvaardigheid staan goed functioneren sommige 
cliënten van de Voedselbank in de weg. Ergens op afstappen en daar een juiste toon bij te 
hanteren is soms erg lastig. Het vinden van een (nieuwe0 baan kan ook lastig zijn. De 
Voedselbank brengt hen in verbinding met het Werkcentrum van de Gemeente De Ronde 
Venen. De Voedselbank helpt hen dan bij het aanmelden om zo de cliënten de nodige er-
varingen te laten opdoen voor later. 

 

We noemen deze gerichte ondersteuning “Voedselbank Plus”, elders ook wel aangeduid 
met “Geen pakket zonder traject”. 

Het is de ambitie van de Voedselbank deze vorm van ondersteuning verdergaand gestalte 
te geven en te faciliteren met het (laten) ontwikkelen van een softwareprogramma dat tijd 
bespaart voor cliënt en vrijwilliger bij intake- en controlegesprekken. 

 

Samenwerking 

Vertrouwelijke gegevens 

De Voedselbank hanteert de gegevens van cliënten in strikt vertrouwen. Daar waar het 
zinnig kan zijn om bepaalde informatie te delen met bijvoorbeeld de Gemeente, een maat-
schappelijke of charitatieve organisatie wordt vooraf aan de cliënt om toestemming ge-
vraagd en dit wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

Begunstiging door derden 

Bij charitatieve initiatieven van bijv. particulieren, bedrijven, kerkelijke instanties of vereni-
gingen die onze doelgroep willen bereiken, verzoeken nogal eens de Voedselbank om een 
lijstje met namen en contactgegevens van cliënten te verstrekken. Hieraan wordt in ver-
band met de privacy niet meegewerkt.  
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Een mogelijke oplossing hiervoor kan dan zijn dat de aanbieder een flyer aan de Voedsel-
bank ter beschikking stelt met de nodige informatie die de Voedselbank op haar beurt dan 
aan alle cliënten verstrekt. De cliënt staat dan vrij om de aanbieder al dan niet te benade-
ren.  

Als een aanbieder waardebonnen wil uitdelen of diensten wil verlenen aan de cliënten van 
de Voedselbank dan werkt de Voedselbank daaraan graag mee, mits dit aan alle cliënten 
dan wel hun kinderen op de een of andere wijze ten goede komt.  

De Voedselbank werkt niet mee aan de verspreiding van geld. 

 

Beleidsplan en Huishoudelijk Reglement 

Het in het beleidsplan beschreven beleid beschrijft de omstandigheden waarbinnen de 
Voedselbank het werk van de Voedselbank wenst uit te voeren om aan de doelstellingen 
in de statuten te kunnen voldoen. Nadere afspraken en regels zijn vastgelegd in het Huis-
houdelijk Reglement dat beschikbaar is op de website. 

 

Gedragsvorm 

De Voedselbank helpt mensen die ondersteuning nodig hebben. In de uitvoering van dat 
noodzakelijke werk vormt zich daarbij een gedragspatroon tussen cliënten en vrijwilligers, 
cliënten onderling en vrijwilligers onderling. In de jaren dat de Voedselbank haar werk 
heeft verricht, hebben de vrijwilligers daar een zelfsturend proces weten neer te zetten. 

De omgangsverhoudingen verlopen daarbij doorgaans respectvol, maar het kan zo nu en 
dan gebeuren dat mensen zich afwijkend (gaan) gedragen waardoor het voedselbank-pro-
ces en de continuïteit daarvan verstoord raakt of dreigt te raken. 

 

Het beleid van de Voedselbank-bestuur is dan als volgt. 

- Als in of rondom de Voedselbank cliënten, zowel onderling als naar de vrijwilligers, zich 
op een respectloze wijze gedragen dan volgt er een waarschuwing en bij herhaling een 
uitschrijving van het huishouden van de cliënt. 

- Als in of rondom de Voedselbank vrijwilligers, zowel onderling als naar de cliënten toe, 
zich op een respectloze wijze gedragen dan volgt er een waarschuwing en bij herhaling 
beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst. 

- Als een cliënt driemaal achter elkaar onaangekondigd het voedselpakket niet komt opha-
len, dan wordt in beginsel het huishouden van de cliënt uitgeschreven. Hiervan wordt 
soms afgeweken indien sprake is van overmacht of de redelijkheid en billijkheid zich hier-
tegen verzetten. 
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Werkzaamheden 2020  

Inleiding  

In dit deel van het bestuursverslag gaan we in op onze werkzaamheden, cliënten, 
vrijwilligers, winkelconcept, voedselpakketten, kledingverstrekking e.d. Het jaar 2020 stond 
in hoge mate in het teken van het Corona-virus. 

Ons Coronabeleid/aanpak  

In Corona jaar 2020 heeft de Voedselbank zich voortdurend moeten aanpassen om de 
continuïteit te kunnen waarborgen. Het is een gegeven dat de gemiddelde leeftijd van 
onze vrijwilligers hoger is dan de gemiddelde leeftijd van onze cliënten. Bij de inschatting 
van het risico op besmetting in de locaties werd daarom besloten om voor twee weken 
voedsel mee te geven en de voedselbank tijdelijk te sluiten. Ondertussen werd nagedacht 
hoe de aansluitende twee weken te gaan invullen en daar werd met financiële hulp van 
gemeente De Ronde Venen, locale ondernemers en de Riki Stichting de oplossing in 
gevonden door AH-waardebonnen aan onze cliënten te verstrekken. De cliënten konden 
daarmee zelf boodschappen doen voor twee weken. Een waardebon voor een supermarkt 
is in feite een betaalmiddel en in normale omstandigheden verstrekken wij dat niet. De 
Voedselbank koos bij wijze van uitzondering voor deze vorm van ondersteuning, immers, 
nood breekt wet.  

De volgende tekst uit de lokale kranten illustreert de gang van zaken op dat moment:  

“Voedselbank regelt een “4 weken voorschot” en legt de uitgifte stil tot 16 april ter 
bescherming van de eigen vrijwilligers en cliënten  

(De Ronde Venen, 21 maart 2020)  

Voedselbank De Ronde Venen verstrekte vorige week donderdag een dubbele portie 
voedsel aan haar 120 cliënten om daarmee twee weken te kunnen overbruggen.  

Door een spontaan initiatief van lokale ondernemers (Chocoladehuis, Jumbo Wilnis, 
Shopping Mijdrecht) en de gemeente De Ronde Venen is afgelopen donderdag in no time 
een grote som geld bijeengebracht om 120 waardebonnen van €100 aan te schaffen.  

Met deze waardebonnen worden de voedselbankcliënten in de gelegenheid gesteld om 
nog eens twee weken (volgend op de dubbele portie) door te komen. Dat betekent dat 
men tot 16 april is voorzien van voedsel én de middelen om dat voedsel zélf aan te 
schaffen.  

Voorzitter Kees Schouten: “Onze vrijwilligers behoren veelal zelf tot de risicogroep en zijn 
de kurk waar we als voedselbank op drijven. Met deze inventieve maatregelen bieden we 
een pragmatische oplossing om de zorg en verantwoordelijkheid voor onze vrijwilligers en 
cliënten gestalte te geven.”  
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Bestuurslid Cliëntenzaken Karin Schrama: “Schrijnende gevallen en grote gezinnen gaan 
we met maatwerk extra ondersteuning bieden. Zaterdag hebben we nog een mooie 
hoeveelheid versproducten opgehaald bij AH Leicester omdat ze de winkel gaan 
verbouwen. Deze producten zullen de komende twee weken door een kleine groep 
vrijwilligers op afroep aan de cliënten worden aangeboden.”  

Secretaris Arie van Bergen: “Ook al werken we volgens de richtlijnen van het RIVM, deze 
tijdelijke stop van vier weken met overbrugging, beperkt en verlaagt het risico voor 
vrijwilliger en cliënt. De spontane hulp en initiatieven van inwoners, lokale ondernemers en 
het gemeentebestuur doen ons beseffen dat we er in moeilijke tijden beslist niet alleen 
voor staan. Dat is hartverwarmend en daar maken wij als voedselbank een diepe buiging 
voor.”  

Het bestuur van de voedselbank zal in de komende vier weken de corona crisissituatie 
voortdurend beoordelen en naar bevind van zaken handelen voor de periode tot- én na 16 
april.”  

Ter verduidelijking van de eerste ingreep het volgende overzicht:  

19 tot 26 maart is de 1ste week  = 1 standaardportie. 

26 maart tot 2 april is 2de week  = de extra portie. 

2 april tot 9 april is de 3de week  = €50 van de waardebon. 

9 april tot 16 april is de 4de week  = €50 van de waardebon.”  

Tijdens deze periode kwam er echter bijzonder veel groente, fruit en zuivel binnen waarop 
werd besloten om dat extra beschikbaar te stellen aan de voordeur van de 
voedselbanklocatie Mijdrecht. Geen massale opkomst maar cliënten in opeenvolgende 
tijdsblokken oproepen en ze aan de voordeur van extra groente en fruit te voorzien. Deze 
extra handelingen werden voornamelijk verricht door jonge vrijwilligers die toen een stage 
deden bij onze  Voedselbank. Dit zou de basis vormen van het interimproces in de zomer 
van 2020, waarover later meer.  

Niemand kon in die tijd bevroeden hoe lang de Corona maatregelen zouden aanhouden 
en we zagen ons genoodzaakt de aanpak van twee weken voedsel meegeven en 
aansluitend voor twee weken waardebonnen verstrekken te herhalen in de vier weken na 
16 april. En ook hier werd de extra verstrekking van groente, fruit en zuivelproducten 
herhaald.  

Ter verduidelijking van deze tweede ingreep het volgende overzicht: 

16 tot 23 april is de 1ste week  = 1 standaardportie. 

23 april tot 30 april is 2de week  = de extra portie. 

30 april tot 7 mei is de 3de week  = €50 van de waardebon.  

7 mei tot 14 mei is de 4de week  = €50 van de waardebon.”  
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De ervaringen met het extra verstrekken van groente, fruit en zuivel bevielen zo goed dat 
werd besloten om dit proces uit te breiden naar de verstrekking van het gehele wekelijkse 
pakket aan producten waarbij het uitgangspunt was om de cliënten in opeenvolgende 
tijdsblokken aan de deur te voorzien van het totale pakket aan voedsel. De studenten die 
inmiddels net hun stage hadden afgerond toonden zich bereid om te blijven helpen in wat 
het “runnerproces” zou gaan worden genoemd. Hierbij werd bij de voordeur van de 
Voedselbank aan de cliënt op een schoolbord getoond welke producten konden worden 
gekozen. De “runner” verzamelde vervolgens aan de hand van het wensenlijstje van de 
cliëntmet een boodschappenkar alle gekozen artikelen. Daarnaast werd standaard nog 
wat noodzakelijke producten toegevoegd zoals bijv. toiletpapier, wasmiddelen etc. De 
gevulde kar werd bij de voordeur uitgepakt door de cliënt en dan kon de volgende cliënt 
worden bediend die buiten op 1,5 meter in hooguit een kleine rij stond te wachten.  

In het proces werd 1,5 meter onderlinge afstand gehouden waar knalgele hesjes met deze 
tekst als geheugensteuntje konden dienen. 
De inzet van de jonge, energieke “oud”-stagiaires was onmisbaar in dit arbeidsintensieve 
proces. Van de reguliere vrijwilligers kwam inmiddels gelukkig ook in toenemende mate 
ondersteuning voor dit interim “runner” proces beschikbaar, mede omdat in die periode de 
situatie in Nederland begon te verbeteren.  

In de zomer van 2020 begonnen we met het aanpassen van onze net in gebruik genomen 
supermarkt die in de oorspronkelijk vorm eigenlijk maar een paar maanden kon worden 
gebruikt voorafgaande aan de coronasituatie. Deze aanpassing was nodig om de 
inmiddels tot stand gekomen RIVM maatregelen te kunnen invoeren. Als gevolg daarvan 
zijn in de winkel tafels met spatschermen geplaatst voor de groente/fruitschappen en de 
koel- vriesvitrine. Vrijwilligers staan daarbij beschermd van het publiek in de winkel. 
Tevens werd er een éénrichtings doorloop in het gebouw en langs de winkelschappen 
gerealiseerd. Belijningen, bestickering, handontsmettingsapparatuur en middelen, 
mondkapjes moesten hiertoe worden verkregen en/of aangeschaft. De totale 
aanschafkosten van deze corona aanpassingen waren € 2.714,36. De 
aanpassingswerkzaamheden werden door vrijwilligers uitgevoerd.  

Het aanpassingsplan van het winkelproces was er op gericht om tijdig voorbereid te zijn op 
een verslechtering van de weeromstandigheden in het najaar. Immers, het runnerproces 
met buiten wachten door cliënten is acceptabel bij mooi weer maar verdiende niet de 
voorkeur bij het invallen van de herfst.  

Op 1 oktober 2020 werd de aangepaste winkel in de locatie Mijdrecht na vijf maanden 
weer in gebruik genomen. Naast de genomen maatregelen schreven we ook het dragen 
van mondkapjes verplicht voor, een maatregel waar het OMT en het kabinet pas in 
december toe zijn overgegaan.  

In onze vrachtwagencabine was deze draagplicht overigens al m.i.v. 13 juli 
voorgeschreven aan chauffeur en bijrijder.  

Op de uitgiftelocaties in Abcoude en Vinkeveen is eenzelfde aanpak van gedoseerde 
cliëntenbezoeken, 1,5 meter afstand en mondkapjes van toepassing.  
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De Kledingbank afdeling van onze voedselbank werd in grote mate gehinderd door de 
corona beperkingen. Het winkellokaal dat hen daartoe ter beschikking staat is 
vergelijkbaar met een kleine modezaak met kledingrekken die niet ver uiteen kunnen 
staan. De Kledingbank activiteiten zijn in 2020 grotendeels stilgelegd met uitzondering van 
enkele uitdeeldagen buiten op het parkeerterrein voor de Voedselbank.  

Op 7 oktober deed zich het eerste geval van een vrijwilliger voor met een positieve 
testuitslag. Het bestuur greep in door de aanwezige vrijwilligers van die dag te informeren 
en te adviseren om bij klachten zich te laten testen. De betreffende personen werden voor 
de komende twee weken uit het rooster gehaald en vervangen. Op 15 oktober werd het 
invullen van een presentielijst in het gebouw verplicht gesteld om te voorkomen dat 
vrijwilligers over het hoofd konden worden gezien bij het traceren van de aanwezigen.  

Er volgden nog twee van deze situaties die op gelijke wijze zijn ondervangen met de 
toevoeging van inmiddels beschikbare sneltestfaciliteiten na vijf dagen voor kritische 
functies in het proces.  

Onze cliënten  

Op 31-12-2020 maakten 110 huishoudens gebruik van de Voedselbank waarvan 62 
huishoudens uit Mijdrecht, 19 uit Wilnis, 16 uit Vinkeveen en 13 uit Abcoude. Deze 110 
huishoudens omvatte in totaal 283 personen, waarvan 102 kinderen (t/m 17 jaar).  
 
In 2019 waren dit 121 huishoudens en omvatte 326 personen, waarvan 124 kinderen (t/m 
17 jaar). 

Onze vrijwilligers  

De vrijwilligers van de Voedselbank De Ronde Venen leverden in 2020, ondanks de 
Corona omstandigheden, met volle inzet de werkzaamheden die nodig waren om te 
voldoen aan de hoofddoelstelling van de Stichting: “het bieden van tijdelijke ondersteuning 
aan huishoudens in financiële nood door middel van een periodiek af te halen pakket ter 
dekking van de eerste levensbehoefte”. De vrijwilligers worden niet betaald voor hun 
werkzaamheden. 

Een deel van onze reguliere vrijwilligers gaf er de voorkeur aan om gezien de corona situ- 
atie hun werkzaamheden tijdelijk“ on hold” te zetten. Anderzijds was de toestroom van 
nieuwe vrijwilligers bijzonder succesvol. 

Het verloop in het vrijwilligersbestand was in 2020 als volgt: 

Aantal vrijwilligers inclusief bestuursleden per 1-1-2020:      86 

Vertrokken vrijwilligers inclusief bestuursleden 2020:      16 

Nieuwe vrijwilligers inclusief bestuursleden in 2020:      22 

Aantal vrijwilligers inclusief bestuursleden per 31-12-2020:     92 
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Ons winkelconcept  

Onze hoofdvestiging in Mijdrecht heeft een zelfbedieningswinkel waarin de keuzevrijheid 
van de cliënten voorop staat. In de uitgiftelocaties Vinkeveen en Abcoude passen we het 
zelfbedieningsprincipe eveneens toe door middel van mobiele winkelschappen, die op 
woensdag in Abcoude en op donderdag in Vinkeveen worden geplaatst.  

Deze vorm van verstrekking van voedsel, verzorgingsproducten en kleding is in hoge mate 
gebaseerd op het zelfbedieningsmodel waarbij de cliënten zelf kunnen kiezen wat ze 
willen hebben. Hiermee wordt beter aangesloten bij de behoeften van de cliënten en wordt 
voorkomen dat de cliënten ongewenste artikelen ongebruikt laten of alsnog weggooien. Dit 
voorkomt voedselverspilling. Een belangrijk argument hierbij is dat een eigen keuze de 
voorkeur geniet boven een door de Voedselbank samengesteld pakket.  

Vrijwilligers verzorgen de uitgifte in een voor onze cliënten vertrouwde omgeving.  

Een ander voordeel is dat, mits goed opgezet, voordelen vallen te behalen door het 
vermijden van onnodige logistieke handelingen. Het noodzaakt echter wel een 
controlesysteem dat goed zicht biedt op de uitgaande producten en een aanpassing van 
het uitgifteproces voor onze vrijwilligers. Er is gekozen voor een systeem van punten die 
maandelijks opnieuw worden verstrekt. De besteding per week is naar inzicht en keuze 
van de cliënt met een zeker maximum om te voorkomen dat anderen op die dag 
misgrijpen.  

Het aantal punten dat wordt verstrekt is afhankelijk van de gezinsgrootte.  

Er is geen saldo overdracht van maand naar maand. Het zij vermeld dat voor een deel van 
de basisproducten zoals vlees, vis, zuivel en agf géén punten worden berekend.  

Producten waar punten voor worden ingehouden zijn dus houdbare producten. 
Uit gesprekken met onze cliënten is gebleken dat ons winkelconcept wordt gewaardeerd.  

Onze voedselpakketten  

In letterlijke zin verstrekken we geen kant en klare pakketten meer maar loopt een cliënt 
na een bezoek met een keur van zelfgekozen producten de voedselbank uit. Voor het 
gemak noemen we dit hier toch maar een voedselpakket.  

Het evenwichtig samenstellen van de voedselpakketten is mogelijk door goede afspraken 
met de lokale Jumbo supermarkten in Wilnis en Vinkeveen, AH Leicester en de Passage 
in Mijdrecht, AH en Plus Koot in Abcoude. Dit door het structurele aanbod van brood maar 
ook van o.a. vlees en vis dat op de THT-datum wordt ingevroren waarbij het voor 
voedselbanken is toegestaan om het tot twee maanden na THT te verstrekken, mits van 
een speciaal label voorzien.  

Andere, uiterst waardevolle leveranciers waren: Terbeke Vleeswaren Aalsmeer en Lidl 
Waddinxveen.  
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Met doorgaans tussen de 30 - 35 consumenteneenheden (CE) in het pakket waaronder 
brood, verse groente en fruit, houdbare producten en inhoudelijk toereikend voor het 
bereiden van 3 maaltijden zijn we in voldoende mate aan de primaire doelstelling, het 
dekken van de eerste levensbehoefte, tegemoet gekomen.  

Naast de gebruikmaking van de wekelijkse aanvoer van ca. 500kg aan producten geleverd 
door het Regionaal Distributiecentrum in Rotterdam (logistieke) kosten €2.554 is er tevens 
voor € 11.946 uitgegeven aan de complementaire aanschaf van (vers/houdbaar) voedsel.  

Lokale supermarkten zoals o.a. Jumbo Vinkeveen, AH Leicester en AH Passage 
Mijdrecht, AH Abcoude, Jumbo Wilnis, Plus Koot Abcoude en kleinere zelfstandige 
ondernemers stonden ons ook overige producten af, bijv. verzorgingsmiddelen. Zie het 
hoofdstuk Donateurs en ondersteuners.  

Onze Locaties  

Opmerking: zie ook hoofdstuk “Ons Coronabeleid/aanpak” over de aanpassingen in 2020. 
Voedselbank De Ronde Venen beschikte in 2020 over 3 uitgiftepunten, te weten:  

• Hoofdvestiging Mijdrecht, Karekiet 49, 3641 ZE  

• Uitgiftepunt Vinkeveen, De Broedplaats  
Herenweg 63E, 3645 DG  

• Uitgiftepunt Abcoude, Gebouw Angstelborgh  
Dorpszicht 22, 1391 LX 

Op deze uitgiftepunten werd één keer per week het voedselpakket verstrekt vrijwilligers 

 
De ruimten voor de uitgiftepunten in Abcoude en Vinkeveen werden ons elke woensdag- 
en donderdagmiddag door Stichting Tympaan De Baat ter beschikking gesteld. Chauffeurs 
uit het team in Abcoude halen elke woensdagmiddag de pakketten etc. op in Mijdrecht 
waarna de vrijwilligers in Abcoude in korte tijd het beschikbare lokaal weten om te bouwen 
tot een vertrouwde omgeving voor onze cliënten.  

Hetzelfde proces vindt donderdagmiddag plaats in uitgiftepunt Vinkeveen.  

Ons kledingaanbod  

Opmerking: Zie ook hoofdstuk “Ons Coronabeleid/aanpak” over de aanpassingen in 2020.  

Cliënten van Voedselbank De Ronde Venen worden in de gelegenheid gesteld om gebruik 
te maken van onze Kledingbank. Ook hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige 
samenstelling van de ondersteuning. Het zij vermeld dat het Kledingbank model afwijkt 
van het Voedselbank model aangezien alle voorraad gratis wordt verworven én de 
cliënten een volledige keuzevrijheid genieten. In normale omstandigheden worden de 
volgende maximum aantallen daarbij gehanteerd:  
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5 kledingstukken p/p per keer 
1 jas p/p per seizoen 
1 paar schoenen p/p per seizoen 
4 stuks diversen (bijv. riemen, ondergoed, sokken etc.) p/p per keer 1 dekbedovertrek per 
gezinslid 
1 set gordijnen per vertrek in huis  

Ons scholierenproject  

De firma SC Johnson in Mijdrecht stelde in 2019 €7.500 ter beschikking voor de aanschaf 
van schoolbenodigdheden voor de gezinnen met kinderen die een start maken als leerling 
in het middelbare onderwijs. Het gaat daarbij om gezinnen die de aanschaf van deze 
zaken niet kunnen bekostigen. In 2020 resteerde nog een saldo van €2.544. Er werd 
€2.579 aan dit project besteed, het saldo blijft voor deze toepassing in de komende jaren 
gereserveerd.  

Ons voedselveiligheidsbeleid  

De jaarlijkse, onaangekondigde audit op voedselveiligheid vond plaats op donderdag 10 
december in de locaties Mijdrecht en Vinkeveen. Het certificaat met een score van 9,1 
werd behaald. (In 2019: 8,8)  

Aan nieuw aangestelde dagcoördinatoren is een training over voedselveiligheid gegeven.  

Onze donateurs en ondersteuners  

Donateurs en ondersteuners van Voedselbank De Ronde Venen zijn er “in vele soorten en 
maten”, ze zijn ons echter allen even lief.  

In 2020 bedroeg het totaal aan donaties € 97.522,99. De herkomst is als volgt:  

Giften uit bedrijfsleven  € 38.695,00  

Particulier    € 23.972,50  

Giften school   €      355,00  

Giften kerk   € 17.960,45 

Ledenuitkering VBNL €   1.540,03 

Giften Auto   € 15.000,00 

Rente    €          0,01 

Totaal aan Giften          € 97.522,99 
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Deze staat van inkomsten over 2020 is een ongekend hoogte record in de historie van de 
Voedselbank. Een deel daarvan (€ 15.000) betreft een donatie voor de aanschaf van een 
nieuwe vrachtwagen in 2019. Deze donatie werd begin 2020 op de rekening van de 
Voedselbank bijgeschreven. Ook bijzonder waren de giften uit het bedrijfsleven en 
particulieren van totaal € 20.000 aan waardebonnen om voedsel aan te schaffen.  

Donaties en ondersteuning  

Ondersteuning is ook een vorm van donaties die we mochten ontvangen in 2020. Tot 
ondersteuning rekenen we alles wat niet naar onze bankrekening vloeit maar wat er wel 
van zou worden afgeschreven als de diensten of de producten geheel of gedeeltelijk in 
rekening zouden zijn gebracht.  

 

 

Wij danken namens onze cliënten en vrijwilligers onze donateurs en ondersteuners 
van harte:  

ALLE PARTICULIERE DONATEURS Action Mijdrecht 

AH Abcoude 

AH Leicester Mijdrecht  

AH Passage Mijdrecht 

Ascol Verzekeringen Mijdrecht 

Autobedrijf van Rijn IVECO Mijdrecht 

Blauw Autoverhuur Mijdrecht 

Boekschoten Vastgoed Mijdrecht 

Bonne Nuit Mijdrecht 

Chocoladehuisje Mijdrecht 

De Groene Venen 

Distributie Centrum Voedselbanken Rotterdam 

Feka ICT & Office Mijdrecht 

Florentin Mijdrecht 

Gemeente De Ronde Venen 
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Haaxman Lichtreclame BV Mijdrecht 

Hema Mijdrecht 

Hotel Harbour Club 

J. Van Walraven B.V. Mijdrecht 

Jumbo Vinkeveen 

Jumbo Wilnis 

Jumbo Nieuwkoop 

Kerk, Diaconie Christelijk Gereformeerde 

Kerk Mijdrecht  

Kerk, Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis 

Kerk, Diaconie PKN Abcoude  

Kerk, Diaconie Protestantse Gemeente Mijdrecht  

Kerk, Diaconie Hervormde Gemeente Waverveen  

Kerk, Evangelische Gemeente Leef! 

Kerk, Gereformeerde, Vinkeveen  

Kerk, Hervormde Gemeente Baambrugge  

Kerk, Hervormde gemeente Vinkeveen  

Kerk, Kerkdiensten Careyn Maria Oord  

Kerk, PCI Jan de Doper  

Kerk, SKG Diaconie Hervormde Kerk Wilnis  

Kerstpakket inzameltraditie: Hans Kranenburg en Rein Kroon  

Kleding en Speelgoedbeurs Abcoude Lidl Waddinxveen  

Lionsclub Abcoude-Baambrugge  

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis  

Lionsclubs Uithoorn en Aalsmeer  
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Lionsclubs Vinkeveen en Mijdrecht  

Lucky Lake Hostel  

Lycklama Holding B.V. Abcoude 

Mijdrecht Media Forve BV 

Nieuwe Meerbode 

Oudervereniging OBS Piet Mondriaan Abcoude  

Plus Koot Abcoude  

Prinselijk Proeven Mijdrecht  

Rabo Dichtbij Fonds Mijdrecht  

Riki Stichting 

RK vrijwilligers Maria Oord  

RTV Ronde Venen  

Salpeco B.V.Vinkeveen 

SC Johnson Europlant BV Mijdrecht  

Schadenet Kranenburg Mijdrecht  

School, PCOB De Ronde Venen  

School, Fontein Mijdrecht  

School, De Twister Mijdrecht  

Servicekosten Solutions BV 

Shopping Mijdrecht 

Smit en Dorlas Mijdrecht  

Sportvereniging Argon Mijdrecht  

Stichting De Rondeveense Uitdaging  

Stichting M.T. Guggenheim Foundation  

Stichting Ronde Venen Fonds  
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Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds  

Stichting Tympaan De Baat 

Terbeke Vleeswaren Aalsmeer  

Tuincentrum De Huifkar Mijdrecht  

Unilever  

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken  

Vrienden van Voedselbank Abcoude-Baambrugge  

VVP Verhuur Vinkeveen 

Walraven Foundation 

Wish Tea 

Zideris Dagbesteding Mijdrecht winkelconcept 

Onze beleidsvoornemens  

Het beleid voor 2020 stond vermeld in het Beleidsplan 2019 – 2020, vastgesteld op de be- 
stuursvergadering dd. 24 juni 2019. De belangrijkste voornemens nl. de verhuizing naar 
een ander onderkomen in Mijdrecht en daarbij transitie van een pakketuitgifteproces naar 
een supermarktmodel zijn succesvol gerealiseerd. Een ander voornemen lag ik de 
versteviging van de meer gerichte ondersteuning van onze cliënten dat we “Voedselbank 
Plus” noemen. Hierbij valt o.a. te denken aan:  

Financieel: Leren omgaan met geld. 
Sociaal: Verbinden aan andere groepen, netwerken. 
Taal: Taalvaardigheid ontwikkelen door verwijzing naar deskundige hulp. Durf en lef: 
Assertiviteit ontwikkelen.  

Dit is een initiatief voor op de lange termijn dat stukje bij beetje resultaat begint op te leve- 
ren. “Voedselbank Plus” is dan ook overgenomen in het “Beleidsplan 2021 – 2023” dat be- 
schikbaar is op onze website.  

 

 

Onze financiën  

Zie de Jaarrekening 2020 
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    Jaarrekening 2020      

    

 

 

Stichting Voedselbank De Ronde Venen 

 
Vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 22-06-2021 
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BALANS PER 31-12-2020 na verwerking bestemming saldo en lasten 
(in euro) 
 

 
31-12-2020 31-12-2019 

ACTIVA 
  

Liquide middelen 
  

ING 1605297 € 0 € 0 

Rabo 315569468 € 30.798 € 20.937 

Spaarrekening € 35.439 € 6.000 

Totaal activa € 66.237 € 26.937 

   

PASSIVA 
  

Algemene reserve €                       5.000 € 21.618 

Reservering ICT €      395 € 395 

Reservering scholierenproject €   5.044 € 4.923 

Reservering auto € 25.000 € 0 

Overig eigen vermogen €                    30.798 €                    0 

Totaal passiva €                      66.237 € 26.936 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
(in euro) 
 

 
2020 2019 

BATEN 
  

Giften uit bedrijfsleven € 38.695 € 4.268 

Giften uit bedrijfsleven t.b.v. 
Scholierenproject 

€ 0 € 7.500 

Gift Vereniging Nederlandse 
Voedselbanken VBNL 

€ 1.540 € 1.106 

Giften van particulieren € 23.973 € 6.047 

Giften van particulieren t.b.v. ICT-project € 0 € 1.000 

Giften particulieren t.b.v.vervanging 
vrachtwagen 

€ 15.000 € 15.000 

Giften van scholen € 355 € 450 

Giften van kerken € 17.960 € 10.836 

Verzekeringsuitkering autoschade € 0 € 7.343 

Rente € 0 € 0 

Totaal baten € 97.523 € 53.550 

   

LASTEN 
  

Voedselverwerving € 31.946 € 12.121 

Transportkosten € 13.186 € 34.399 

Communicatie/PR/Telefonie € 276 € 408 

Huishoudelijke artikelen € 3.959 € 912 

Representatiekosten € 354 €                      34,95 

Bankkosten € 219 € 349 

Verhuizing en inrichting € 0 € 22.286 

ICT-project € 0 € 605 

Scholierenproject € 2.579 € 2.577 
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2020 2019 

Corona uitgaven € 2.714 € 0 

Bijdrage logistieke kosten DC Rotterdam 
(VBN) 

€ 2.554 € 2.813 

Overige kosten € 435 € 0 

Totaal lasten € 58.223 € 76.504 

   

SALDO BATEN en LASTEN € 39.300 € (22.955) 

   

RESULTAATBESTEMMING 
  

Reserveringen totaal € 39.300 € (22.955) 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020 
 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd op nominale waarde. Bedrijfs-
middelen worden direct ten laste gebracht van de rekening van baten en lasten. 
 
Reserves 
 
De reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle andere posten in de balans zijn 
opgenomen. De reserves dienen onder andere tot dekking van algemene risico’s, zoals administra-
tiekosten en dergelijke. Voor ontvangen subsidies zijn geen bestemmingsreserves gevormd. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Bedrijfsmid-
delen worden direct bij aanschaf als last genomen. 
 
Toezeggingen 
 
Met gedane toezeggingen voor steunuitkeringen, die in het verslagjaar nog niet (geheel) tot uitkering 
hebben geleid, wordt indien daarvan sprake is geen rekening gehouden. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 

(in euro)  
 

ACTIVA 

 
 

 
2020 2019 

Liquide middelen  
EUR 66.237 

  

NL22RABO0315569468 € 30.798 € 20.937 

Spaarrekening € 35.439 € 6.000 

Totaal liquide middelen einde boekjaar € 66.237 € 26.937 

 
 

   PASSIVA 
 

 
2020 2019 

Algemene reserve  
EUR 5.000 

  

Stand einde vorig boekjaar € 21.618 €                  49.891 

Bij/af bestemming resultaat €                    (16.618) €                 (28.273) 

Stand algemene reserve einde boekjaar 
€ 5.000 €                  21.618 

 

 

 
2020 2019 

Reservering ICT  
EUR 395 

  

Stand einde vorig boekjaar € 395 € 0 

Bij/af bestemming resultaat € 0 € 395 

Stand algemene reserve einde boekjaar 
€ 395 € 395 

 
 



 

Pagina 34 van 39 

 
2020 2019 

Reserve scholierenproject  
EUR 5.044 

  

Stand einde vorig boekjaar € 4.923 € 0 

Bij/af bestemming resultaat € 121 € 4.923 

Stand algemene reserve einde boekjaar 
€ 5.044 € 4.923 

 
 

 
2020 2019 

Reserve auto 

EUR 25.000 
  

Stand einde vorig boekjaar € 0 € 0 

Bij/af bestemming resultaat € 25.000 € 0 

Stand algemene reserve einde boekjaar 
€ 25.000 € 0 

 
 

 
2020 2019 

Overig eigen vermogen 

EUR 30.798 
  

Stand einde vorig boekjaar € 0 €                      0 

Bij/af bestemming resultaat € 30.798 €                      0 

Stand algemene reserve einde boekjaar 
€ 30.798 €                      0 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2020 
(in euro) 
 
 

Baten 
 

 
2020 2019 

Giften bedrijfsleven 

EUR 38.695 
  

Ten behoeve van algemene doeleinden 
Voedselbank 

€                 38.695 € 4.268 

Ten behoeve van scholierenproject € 0 € 7.500 

Totaal giften bedrijfsleven boekjaar €                 38.695 € 11.768 

 
 

 
2020 2019 

Gift Vereniging Nederlandse 
Voedselbanken  
EUR 1.540 

  

Ontvangen bijdrage € 1.540 € 1.106 

Totaal boekjaar € 1.540 € 1.106 

 
 

 
2020 2019 

Giften particulieren 

EUR 38.973 
  

Ten behoeve van algemene doeleinden 
Voedselbank 

€ 23.973 € 6.047 

Ten behoeve van ICT-project € 0 € 1.000 

Ten behoeve van de in 2019 aangeschafte 
vrachtwagen 

€ 15.000 € 15.000 

Totaal boekjaar € 38.973 € 22.047 
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2020 2019 

Giften scholen 

EUR 355 
  

Ten behoeve van algemene doeleinden 
Voedselbank 

€ 355 € 450 

Totaal boekjaar € 355 € 450 

 
 

 
2020 2019 

Giften Kerken 

EUR 17.960 
  

Ten behoeve van algemene doeleinden 
Voedselbank 

€ 17.960 € 10.836 

Totaal boekjaar € 17.960 € 10.836 

 
 

 
2020 2019 

Verzekeringsuitkering autoschade 

EUR nihil 
  

Autoschade € 0 € 7.343 

Totaal boekjaar € 0 € 7.343 

 
 

 
2020 2019 

Rente 

EUR nihil 
  

Rente € 0 € 0 

Totaal boekjaar € 0 € 0 
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Lasten 
 

 
2020 2019 

Voedselverwerving 

EUR 31.946 
  

Inkoop levensmiddelen € 31.946 € 12.121 

Totaal boekjaar € 31.946 € 12.121 

 
 

 
2020 2019 

Transportkosten 

EUR 13.186 
  

Verzekering vrachtwagen € 914 € 1.132 

Brandstof € 3.002 € 3.589 

Wegenbelasting € 2.529 € 2.297 

Onderhoudskosten € 6.741 € 4.104 

Aanschaf vrachtwagen € 0 € 23.277 

Totaal boekjaar € 13.186 € 34.399 

 
 

 
2020 2019 

Communicatie/PR/Telefonie 

EUR 275 
  

Communicatie/PR/Telefonie € 276 € 408 

Totaal boekjaar € 276 € 408 

 
 

 
2020 2019 

Diverse kosten  
EUR 347.360 

  

Huishoudelijke artikelen € 3.959 € 912 

Representatiekosten € 354 € 35 
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2020 2019 

Bankkosten € 219 € 349 

Overige kosten € 435 € 5.609 

Totaal boekjaar € 4.967 € 6.905 

 
 

 
2020 2019 

Verhuiskosten/inrichting 

EUR nihil 
  

Verhuizing en inrichting € 0 € 22.286 

Totaal boekjaar € 0 € 22.286 

 
 

 
2020 2019 

ICT project 
EUR nihil 

  

ICT project € 0 € 605 

Totaal boekjaar € 0 € 605 

 
 

 
2020 2019 

Scholierenproject 
EUR nihil 

  

Scholierenproject € 2.579 € 2.577 

Totaal boekjaar € 2.579 € 2.577 

 
 

 
2020 2019 

Corona-uitgaven 

EUR 2.714 
  

Uitgaven i.v.m. Corona € 2.714 € 0 

Totaal boekjaar € 2.714 € 0 
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2020 2019 

Bijdrage Distributie Centrum Rotterdam 

EUR 2.554 
  

Rente € 2.554 € 2.813 

Totaal boekjaar € 2.554 € 2.813 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Stichting Voedselbank De Ronde Venen 
Postadres: Herenweg 292 3648 CS Wilnis 

Bezoekadres Mijdrecht: Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht 
E-mailadres: secretaris@voedselbankderondevenen.nl  

Telefoon: 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00)  
Website: www.voedselbankderondevenen.nl 

IBAN: NL22 RABO 0315 5694 68  
KvK: 58600825  

ANBI: RSIN 853107592 
 

Voedseluitgifte locaties:  
De Trekvogel, Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht (do. 14:00 -18:00) 

Ontmoetingscentrum Protestantse Gemeente 'De Morgenster'  
Herenweg 253, 3645 DM Vinkeveen (do. 16:00 - 17:00) 

Angstelborgh, Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude (wo. 17:00 - 18:00) 
 

Kledinguitgifte locatie: 
De Trekvogel, Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht (za. 10:00 -12:00 (1 x per maand)) 

 

 

 

-- Einde document -- 


