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JAARVERSLAG 2020
VOEDSELBANK DELFT

BESTUUR &
ORGANISATIE

Bestuurssamenstelling

Coördinatoren bedrijfsvoering

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:

Daarnaast zijn nog zeven coördinatoren werkzaam die elk
een portefeuille beheren:

Peter Vogelaar

voorzitter

Ælse Ruiter

lid en vicevoorzitter

Bedrijfsleider

Bert Bos

secretaris

Distributiecentrum

Gré Koole

penningmeester

Bijzondere Projecten

Kitty Jansen

(tot 01-07-2020)

Vrijwilligers /

Aad van der Harg

penningmeester

personeelszaken

(vanaf 05-05-2020)

Acquisitie en logistiek

Aad van der Harg

lid

Sociaal-financieel adviseurs Annemiek de Goede

Frans Smiers

lid (tot 01-11-2020)

Coördinator inzamelingen

Frits de Groot

Hans Cenin

Hans Cenin
Hans Cenin (i.s.m. Team
Bijzondere Projecten)

Vanaf 01-12-2020 wordt het bestuur door Arina de Jong

Interne overleggen

ondersteund als notulist.

Raad van Advies

Bestuursoverleg

11 keer

Coördinatorenoverleg

1 keer

Tjerk Martijn Mulder

Overleg Raad van Advies

1 keer

Directeur Rabobank ZuidHolland Midden

Hanneke van Nistelrode

Externe overleggen

Directeur PKF Wallast
(tot 01-02-2020)

Bruun van der Steuijt
Michiel Zwaan

Adviseur bij de gemeente

In 2020 hebben bestuursleden en/of coördinatoren

Delft

deelgenomen aan de volgende overlegvormen:

Business Manager bij Rijk
• Regionaal Overleg Voedselbank Haaglanden

Zwaan

• Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Nederlandse Voedselbanken

Coördinatoren uitgiftepunten

• Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Voedselbank Delft telde in 2020 acht uitdeelpunten. Per

• Pact Tegen Armoede

uitdeelpunt is een coördinator aangesteld, te weten:

• Panel Werk en Inkomen
• RKSD Stadsdiaconaat

Immanuëlkerk

Jan Heinsbroek

Adelbertkerk

Leo Haring

Hofkerk

Fons de Wit

Vierhovenkerk

Karel Heitkamp

Het Boek

Henk Advocaat

Marcuskerk

Esther Strang (extra
uitdeelpunt in verband met
COVID-19)

Pijnacker

Suzan Vermeer en Ineke
Groen

Nootdorp

Chris van der Linden
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Voorwoord
Het motto voor dit jaar is anders dan in voorgaande

vele blijken van hulp, zowel qua producten als financieel,

jaren en is gekozen omdat de ontwikkelingen rond

wij in staat waren om pakketten met een hogere kwaliteit

het COVID-19 virus sterk bepalend zijn geweest voor

en kwantiteit samen te stellen dan ooit tevoren. Vooral de

de activiteiten van de Voedselbank. Een jaar met twee

hoeveelheid groenten en fruit konden wij, ook door zelf

gezichten, positief en negatief voor alle betrokkenen

aankopen te doen, uitbreiden. Voor de kinderen van de

bij de Voedselbank. Gelukkig zijn we in staat

Voedselbank hebben wij door het jaar heen verschillende

geweest om onze dienstverlening in deze moeilijke

acties kunnen voeren zoals de back-to-school pas en

omstandigheden, zij het in versimpelde vorm,

verrassingen rond de feestdagen.

overeind te houden. Dat is een groot compliment
naar onze vrijwilligers en alle andere mensen, kerken,

In mei werden wij verrast door een bezoek van Koningin

bedrijven en instellingen die ons hebben geholpen.

Maxima. De Koningin toonde zich zeer betrokken tijdens
de rondleiding en het gesprek dat wij hadden, waarbij ook

In maart 2020 werden wij, zoals de hele samenleving,

wethouder Schrederhof van de gemeente Delft aanwezig

verrast door een virus dat een impact had zoals nooit

was.

eerder ervaren. De eerste vraag die wij, met de weinige
kennis die op dat moment voorhanden was, moesten

Door de financiële maatregelen die de Rijksoverheid heeft

beantwoorden was de vraag: Is het verantwoord om

genomen om de effecten van de coronacrisis tegen te

door te gaan? Wij moesten een afweging maken tussen

gaan, is het aantal cliënten bij de Voedselbank, tegen de

de veiligheid van onze vrijwilligers en de hulp aan onze

verwachting in, in 2020 niet gestegen. Wel verwachten wij

cliënten.

dat er in 2021 een groei zal optreden. Daarom is besloten
om een extra uitdeelpunt in de Marcuskerk te creëren

Wij hebben direct aan al onze vrijwilligers aangegeven

zodat wij op tijd voorbereid zijn om aan de groeiende

dat wij alle begrip zouden hebben voor iedereen die met

hulpvraag te voldoen.

het oog op zijn of haar gezondheid, even niet actief zou
willen zijn. Bovendien hebben wij alle maatregelen die

Op dit moment van schrijven zijn de ontwikkelingen met

door het RIVM werden aangeraden ingevoerd. Gelukkig

betreft het virus nog steeds onduidelijk, maar wij hopen,

bleek dat het overgrote deel van onze vrijwilligers bereid

zoals velen met ons, dat we weer snel de normale gang

was om met aangepaste maatregelen door te gaan. Dat

van zaken kunnen oppakken.

dit bijzonder was, mag blijken uit het gegeven dat andere
voedselbanken besloten om (tijdelijk) te sluiten. Omdat

Namens het bestuur,

ook het distributiecentrum Haaglanden om deze reden

Peter Vogelaar

dicht ging, hebben wij dit provisorisch waargenomen.
Daardoor konden via de Voedselbank Delft ook de
Voedselbanken in Leiden, de Bollenstreek, Westland,
Voorschoten en Voorburg van groenten en andere
producten worden voorzien.
Voor onze cliënten hadden de genomen maatregelen
wel negatieve effecten. De sociale kant: het contact met
de vrijwilligers, het kopje koffie en de mogelijkheid om
met andere cliënten te praten, kon geen doorgang meer
vinden. Dit alles bleek niet meer mogelijk in combinatie
met de 1.5 meter regel. Gelukkig bleek wel dat, door de
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ALGEMEEN

De coronacrisis overheerste het gehele doen en laten van de Voedselbank Delft in 2020. Alles was
erop gericht om tijdens deze crisis iedere week weer een volwaardig pakket te kunnen verstrekken
aan onze cliënten. Bestuur en management, beleid en operationele uitvoering werden up to date
gehouden. Er werd zelfs méér gedaan, in de vorm van het overnemen van de rol als Regionaal
Distributiecentrum (RDC). Een tijdelijke leidende rol in de regio, maar ook in het ROP, bewees nog
eens de veerkracht en energie van de totale organisatie.
Het verslagjaar 2020 wordt bijna geheel gekenmerkt

werden twee groeiscenario’s ontwikkeld. Het eerste

door de uitgebroken pandemie van het coronavirus.

scenario gaat uit van een cliëntengroei van 25%, het

Alle activiteiten van de Voedselbank zijn er op gericht

tweede scenario gaat uit van een groei van 50%. Alle

geweest om ondanks alle beperkende maatregelen van

mogelijke gevolgen van beide scenario’s werden in een

de overheid, toch iedere week onze cliënten van een

afwegingskader bij elkaar gezet. Hoewel het afgelopen

kwalitatief en kwantitatief volwaardig voedselpakket te

jaar nog geen groeicijfers van grote omvang heeft laten

voorzien. Terugblikkend mag zonder meer geconcludeerd

zien, is de verwachting dat dit wel degelijk kan gebeuren.

worden, dat de Voedselbank hierin met glans is geslaagd
en zelfs nog in staat was om extra inspanningen te
leveren aan andere lokale voedselbanken. Een geweldige
prestatie die door inzet van alle vrijwilligers en de

Update statuten
De Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken
Nederland heeft standaard statuten vastgesteld en

toelevering van bedrijven, instellingen en particulieren
gerealiseerd kon worden.

daarmee een landelijke norm vastgelegd. Door het

Beleid

en op 29 april 2020 zijn deze door de voorzitter

bestuur zijn de huidige lokale statuten daarop aangepast
ondertekend.

Het uitbreken van de coronacrisis had grote gevolgen

Organisatie

voor alle onderdelen van de organisatie van de
Voedselbank. Toen in maart de pandemie uitbrak waren

Het uitbreken van de coronacrisis had ook belangrijke

in januari door het bestuur de eerste stappen gezet om

gevolgen voor de organisatie. Er waren zorgen over de

het beleidsplan 2018-2020 te evalueren en zo dit jaar

veiligheid van de vrijwilligers, de gemiddelde leeftijd

een nieuw beleidsplan 2020-2022 het licht te laten zien.
Door de coronacrisis besloot het bestuur hier een streep
door te zetten en de focus van het beleid voor 2020 en

groenten en fruit. Maar ook zorgen op de uitdeelpunten

doorkomen van deze bijzondere periode, waarbij

en dan met name over hoe om moest worden gegaan

continuïteit, veiligheid en het verkrijgen van voldoende
voedsel en financiële middelen centraal stonden. Het één
in coronatijd van Voedselbank Delft”, met daaraan
gekoppeld een actieplan waarbij gebruik gemaakt werd
van het Actieprogramma 2020-2022 van Voedselbanken
Nederland en ons eigen strategisch beleidsplan 2018-

kwetsbare doelgroep gerekend moesten worden. Zorgen
over de aanvoer van voldoende voedsel, met name

wellicht ook 2021 geheel te leggen op het verantwoord

en ander werd verwoord in het “Strategisch beleidsplan

overstijgt de leeftijd van 65 jaar en dus maakt dat zij tot de

met onze cliënten. Van begin af aan (begin maart)
heeft de Voedselbank zich aan alle maatregelen en
adviezen van de overheid en de vertaling hiervan door
Voedselbanken Nederland geconformeerd. Dit heeft
er toe geleid dat er iedere week een pakket voor onze
cliënten klaar stond, dat veilig en in alle rust kon worden

2020.

afgehaald. Daar waar nodig werden extra maatregelen

Naast het beleidsplan was binnen het bestuur ook de

de twee grootste uitdeelpunten te ontlasten.

genomen, zoals het openen van een extra uitdeelpunt om

vraag aan de orde welke gevolgen het coronavirus zou
kunnen hebben voor de toekomst. Ten dienste hiervan
PAGINA 7

Regionaal Overlegplatform (ROP)

Naast het verzorgen van de wekelijkse pakketten voor
de eigen Voedselbank, bleek Voedselbank Delft ook
nog in staat de rol als Regionaal Distributiecentrum

Binnen het ROP stonden dit jaar twee onderwerpen

(RDC)van Haaglanden over te nemen nadat het RDC

centraal te weten:

werd gesloten om veiligheidsredenen. Vanaf half maart
haalde Voedselbank Delft het voedsel op bij het RDC

a. De verhuizing van het RDC naar een nieuwe locatie

in Den Haag en groenten en fruit bij de groente- en

b. De rol van het ROP in relatie met het RDC in het kader

fruit brigade op het ABC-terrein in Poeldijk. Een groot

van de aanlevering van houdbare producten en de

deel van de lokale voedselbanken, aangesloten bij het

verdeling van de groente en fruit leveringen van het ABC-

Regionaal Overlegplatform (ROP), hebben op deze wijze

terrein

toch voldoende voedsel gekregen om ook hun cliënten te
kunnen voorzien van een voedselpakket. Voor wat betreft

ad a.

de houdbare producten heeft deze situatie tot ongeveer

Gedwongen door nieuwbouw plannen van de gemeente

begin juni geduurd. Groenten en fruit zijn het gehele

Den Haag voor de huidige locatie van het RDC aan de

verdere jaar opgehaald bij het ABC-terrein en door de

Boomaweg, is het RDC op zoek gegaan naar een nieuwe

diverse voedselbanken in Delft opgehaald.

locatie. Deze is gevonden in Wateringen op het daar
aanwezige bedrijventerrein. Het pand wordt momenteel

Bestuur, Raad van Advies en management

ingericht naar de wensen van het RDC en is inmiddels
betrokken.

Evenals voorgaande jaren vonden ook dit jaar weer
mutaties plaats in bestuur en management. Binnen

ad b.

het bestuur namen twee leden dit jaar afscheid. Een lid

Gelijktijdig met de verhuizing naar een nieuwe locatie van

vertrok om persoonlijke redenen. Het tweede vertrek

het RDC, kwam binnen het ROP de vraag op tafel hoe het

betrof de penningsmeester die na zes jaar trouwe dienst

RDC, Voedselbank Den Haag en het ROP zich nu eigenlijk

het stokje over wilde geven. Voor de penningmeester

tot elkaar verhouden. Uitgangspunt van Voedselbanken

is inmiddels een vervanger gevonden. Voor het andere

Nederland is dat het ROP eigenaar is van het RDC. Hoewel

vertrokken bestuurslid staat de vacature nog open.

dat regelmatig wordt erkend in ROP-vergaderingen,

Veroorzaakt door de coronacrisis kwam de Raad van

blijkt in de praktijk hier weinig van terug te zien. In feite

Advies dit jaar maar één keer bij elkaar. Een lid van de

is het RDC ondergebracht bij Voedselbank Den Haag. Bij

Raad van Advies gaf te kennen te stoppen met haar werk

het ROP is de behoefte ontstaan om meer duidelijkheid

voor de Voedselbank. De ontstane vacature is nog niet

te brengen in de zowel bestuurlijke, financiële als

opgevuld. Het bestuur heeft besloten eerst een profiel op

organisatorische verhoudingen. Hiertoe is uiteindelijke

te stellen voor een lid van de Raad van Advies alvorens tot

een werkgroep geformeerd, die tevens met het oog op

werving over te gaan. Dat profiel is inmiddels vastgesteld.

de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst, zich

Ook op managementgebied vonden de nodige

gaat buigen over een transparante verhouding tussen

veranderingen plaats. Een aantal coördinatoren

de genoemde partijen. Extra aandacht is gericht op

vertrokken om uiteenlopende redenen. Echter alle

de leveranties van verse groenten en fruit van uit het

functies konden snel weer worden ingevuld, zodat de

ABC-terrein en de verdeling van deze producten over de

organisatie, ook in coronatijd, ongestoord verder kon

regio. Het aanstellen van een “regionale regisseur” is in

draaien.

voorbereiding.

Door het vertrek van de vertrouwenspersoon ontstond

Duurzaamheid

ook hier een vacature. In de vacature is inmiddels
voorzien door het aangaan van een verbintenis met een

De overeenkomst “levering energie” is gesloten met een

externe vertrouwenspersoon.

andere leverancier waardoor we goedkopere en groenere
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Logistiek en transport

stroom hebben gekregen. Met DeelstroomDelft en de
gebouweigenaar wordt bezien of onze stroom in de
toekomst van zonnepanelen op ons pand kan komen.

Een nieuwe vrachtauto, met koeling en laadklep, die

Omdat we als Voedselbank midden in de maatschappij

met een BE rijbewijs gereden mag worden maakt dat we

willen staan en lokaal betrokken zijn, zijn we lid geworden

sinds augustus niet meer afhankelijk zijn van spaarzame

van de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS), daarmee

vrijwilligers met een vrachtwagen (C) rijbewijs. Nadeel

kunnen we de lokale contacten met de bedrijven in onze

is dat dit nieuwe voertuig iets minder rolcontainers kan

directe omgeving verbeteren. De nieuw aangeschafte

meenemen. De reductie van het aantal cliënten (zie

vrachtauto heeft een Euro 6 motor en is daarmee

huisvesting) in twee grote uitdeelpunten zorgt er voor

aanzienlijk schoner dan de oude vrachtauto. Er is

dat de uitdeelpunten weer in één rit, per uitdeelpunt

opdracht gegeven voor het naar buiten verplaatsen van

bevoorraad kunnen worden. Dit geeft logistieke rust en

de koelmachines van de koel en vriesruimte. Dit komt het

duidelijkheid. De aanschaf is mede mogelijk gemaakt

binnen klimaat en het geluidsniveau in de werkruimten

door grote bijdragen van onder andere Fonds 1818 en

ten goede, een kleine energiebesparing mag ook

Voedselbanken Nederland. Naast de nieuwe vrachtauto is

verwacht worden.

een tweedehands bestelauto met koeling aangekocht ter
vervanging van een oude niet gekoelde bestelwagen, deze

Huisvesting

vervanging komt de voedselveiligheid ten goede.
Meer goederen en locaties hebben geleid tot aankoop

De aanvoer van de groeiende hoeveelheid goederen

van extra kratten en rolcontainers terwijl voor het

maakte het noodzakelijk om de magazijncapaciteit uit te

magazijn een stapelaar (heftruck) is aangeschaft. Een

breiden. We zijn gestart met extra opslag bij de buurman

aantal vrijwilligers heeft de veiligheidstraining `gebruik

voor ongeveer 8 pallet plaatsen. Echter, als gevolg van

stapelaar` met goed gevolg afgesloten, dit komt de

een sterk stijgende aanvoer van goederen was deze

veiligheid ten goede.

extra ruimte al snel onvoldoende. Gelukkig kon bij de
firma Rollema op circa 100 meter afstand betaalbare
extra ruimte voor de opslag van niet bederfelijke waren
gevonden worden. Naast magazijnruimte was er ook
behoefte aan meer ruimte voor om- en inpakken
en opslag van emballage. In samenwerking met de
verhuurder van ons pand, werd gezocht naar aanvullende
ruimte binnen het bedrijfsverzamelgebouw, maar dat
heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Als gevolg van de coronamaatregelen werd op alle
uitdeelpunten de logistiek aangepast op de wettelijke
onder andere 1.5 meter maatregelen, de doorstroming
op een uitdeelpunt werd daardoor veel trager waardoor
uitdeelpunten met 100+ cliënten te druk werden. In
de wijk Voorhof is een nieuwe locatie gevonden, de
Marcuskerk, welke eind augustus in gebruik is genomen
en zorgt voor een ontlasting van de uitdeelpunten
Adelbertkerk en Vierhovenkerk en is daarmee voorlopig
toekomstbestendig.
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SOCIAAL-FINANCIEEL
ADVISEURS

De Voedselbank helpt de armsten door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 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. Onze voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Pakketverstrekking

Klanten kunnen op twee manieren bij de Voedselbank
komen: een verwijzer meldt de cliënt bij ons aan
óf cliënten komen zelf langs bij een uitdeelpunt.

Wekelijks worden op dinsdagmiddag (één uitdeelpunt)

De verwijzers zijn bijvoorbeeld budgetbeheerders

en op donderdagmiddag (zeven uitdeelpunten)

zoals Stichting Budgethulp. De Voedselbank krijgt

de voedselpakketten uitgedeeld. Wij hebben zes

ook regelmatig cliënten via Vluchtelingenwerk Delft,

uitdeelpunten in Delft, één in Nootdorp en één in

de Financiële Winkel van de gemeente Delft, het

Pijnacker.

maatschappelijk werk of via het Interkerkelijk Sociaal
Fonds.

Op elk uitdeelpunt zijn één of meer sociaal-financieel
adviseurs aanwezig. Het streven is om de cliënten

Ieder die zich meldt als klant van de Voedselbank

driemaandelijks te spreken over hun financiële situatie.

krijgt eerst een intakegesprek bij een sociaal-financieel

Dan wordt nagegaan of de situatie van de cliënt al

adviseur. Wanneer het recht op een voedselpakket is

verbeterd is. Vaak nemen de adviseurs ook contact op

vastgesteld, krijgen cliënten standaard drie maanden

met de instanties die de cliënten ondersteunen. Als de

lang een voedselpakket. De sociaal-financieel adviseurs

cliënt een hoger bedrag kan besteden aan voedsel dan

hanteren daarbij normen voor het bedrag dat

de landerijke norm, wordt in overleg met de cliënt en

maandelijks aan voedsel kan worden besteed. Deze

de ondersteunende instantie door de sociaal financieel

normen zijn vastgesteld door de landelijke vereniging

adviseur afgesproken wanneer de cliënt de Voedselbank

Voedselbanken Nederland. Vanwege kostenstijgingen

verlaat.

van het levensonderhoud en de beschikbaarheid van
meer voedsel is de norm ook per 1 januari 2020 weer wat
verhoogd, zodat meer mensen in aanmerking kunnen
komen voor een voedselpakket.

VOG-verklaring
Omdat de sociaal-financieel adviseurs vertrouwelijke
informatie verwerken beschikken zij over een VOGverklaring.

Samenwerking
De sociaal-financieel adviseurs adviseren en helpen
cliënten bij het vinden van ondersteuning voor het
oplossen van hun financiële problemen. Door hun kennis
van de sociale kaart van Delft, Pijnacker of Nootdorp
hebben zij een goed overzicht van de diverse organisaties
die cliëanten van dienst kunnen zijn. Soms moeten
cliënten worden doorverwezen voor juridische hulp. Ook
werkt de Voedselbank samen met budgetbeheerders die
de financiën van cliënten beheren.
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KWALITEITSZORG &
VOEDSELVEILIGHEID

Het bereiken van de maximale score van 100 punten tijdens de jaarlijkse inspectie was op het
gebied van kwaliteitszorg een hoogtepunt. Voor het derde achtereenvolgende jaar werd deze score
behaald. Een resultaat dat als een collectieve prestatie mag worden gezien. De uitdaging is om dit
hoge niveau vast te houden.
Kwaliteitszorg blijft onveranderd een belangrijk

zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde norm,

aandachtspunt voor de Voedselbank. Aandacht gericht

een zo gezond mogelijk voedselpakket aan de cliënten

op voedselveiligheid, schoonmaak, persoonlijke

verstrekt kan worden. Door de samenstelling frequent

hygiëne, voorraadbeheer en bewaking van de

bij te houden, wordt zichtbaar waar zich leemtes in de

koelketen zijn allemaal aspecten die voortdurend

samenstelling van het pakket voordoen.

worden gecontroleerd en waar mogelijk vastgelegd
ter waarborging van de kwaliteitszorg. Een belangrijke

Er zijn een aantal opmerkelijke trends waarneembaar in

ontwikkeling in de kwaliteitszorg is de toename van

het kader van de kwaliteit en ook de kwantiteit (het aantal

versproducten als gevolg van de acquisitie bij diverse

producten per pakket) van het wekelijkse voedselpakket,

supermarktketens en vooral de aanlevering van vlees

die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan de

en vleeswaren. Alle aangeleverde versproducten en

coronacrisis. Sinds de uitbraak van de coronacrisis, begin

vlees en vleeswaren worden bij aankomst gecontroleerd

maart, mag de Voedselbank zich verheugen in de een

op de houdbaarheidsdatum. Producten óver de

warme maatschappelijke belangstelling. Grote landelijke

houdbaarheidsdatum worden direct afgevoerd. Vlees

leveranciers, regionale bedrijven en particulieren wisten

en vleeswaren vóór de houdbaarheidsdatum worden

het afgelopen jaar de Voedselbank te vinden. Het ging

of direct uitgedeeld of voorzien van de speciaal voor de

daarbij om leveranties van overschotten, ontstaan

Voedselbank ontworpen sticker en direct ingevroren. Met

door geheel of gedeeltelijke sluiting van bedrijven en

leveranciers zijn aanvullende afspraken gemaakt met

instellingen als gevolg van het coronavirus, spontane of

betrekking tot het ophalen, invriezen en stickeren van

geplande inzamelingsacties en voedseldonaties door

deze producten.

particulieren. Dit alles leidde, vooral in de tweede helft
van het jaar tot een enorme stroom voedsel, waardoor

Groene status

een mooie en grote voorraad kon worden opgebouwd.
Veel acties werden van te voren gecoördineerd en

Op 26 mei vond de jaarlijkse inspectie plaats door de

zo kon via het zogenaamde “boodschappenlijstje”

Houwers Groep met betrekking tot de voedselveiligheid.

sturing gegeven worden aan de inhoud van de vele

De Voedselbank heeft daarbij de al eerder verkregen

inzamelingsacties. De toevoer was zelfs zo groot dat

groene status behouden met voor de derde

opslagruimte bij gehuurd moest worden om alles op te

opeenvolgende keer in haar bestaan een score van 100

kunnen slaan.

punten, het hoogst haalbare. Grote dank en waardering
voor alle medewerkers van de Voedselbank voor deze

Een tweede effect van de uitbraak van het coronavirus

collectieve prestatie is hierbij op zijn plaats en is door het

was dat, naast de donatie van veel voedsel, er ook

bestuur op gepaste wijze gevierd.

ruimhartig de portemonnee werd getrokken door
overheden, bedrijven, instellingen en particulieren.

Kwaliteit voedselpakket

Hierdoor werd het mogelijk om aanvullend op wat er door
de voedselverwerving werd binnen gebracht, producten

Wekelijks wordt bijgehouden wat de samenstelling is

konden worden gekocht, die het voedselpakket verder

van de verstrekte voedselpakketten. Daarbij wordt er

verrijkten.

vooral opgelet of er een evenwichtige verdeling van de
producten is, waarbij de ‘Schijf van vijf’ als referentie
gebruikt wordt. De Voedselbank is van mening dat, door
PAGINA 13

Kwaliteitszorg vrijwilligers
Er is dit jaar een zwaar beroep gedaan op de inzet van
de vrijwilligers van de Voedselbank. In het kader van de
voedselveiligheid ging het er vooral om de continuïteit van
de levering van pakketten aan onze cliënten in coronatijd
te waarborgen. Door het nemen van tal van maatregelen
is het gelukt om deze doelstelling te halen.
De belangrijkste maatregelen:
• Vrijwilligers die koorts en/of luchtwegklachten hebben,
worden verzocht om niet naar de Voedselbank te komen.
• Vrijwilligers die last hebben van kortademigheid en/of
hoesten, worden verzocht om niet naar de Voedselbank
te komen.
• Vrijwilligers die in contact zijn geweest met door het
coronavirus besmette personen, worden verzocht om niet
naar de Voedselbank te komen.
• Het dragen van mondkapjes is verplicht.
• Houdt 1,5 meter afstand.
• Desinfecteer regelmatig je handen, dus handen wassen.
Het afgelopen jaar werd er ook een begin gemaakt
met het op peil brengen van de kennis betreffende de
voedselveiligheid door middel van het deel nemen aan
de vernieuwde test voedselveiligheid van Voedselbanken
Nederland.

Uitdelen voedselpakketten in tijden
van COVID-19 bij de Adelbertkerk
in Delft.
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VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze Voedselbank. Zij zorgen ervoor dat de organisatie van
de Voedselbank kan draaien. Dat bleek des te meer bij het uitbreken van het coronavirus. De
vrijwilligers verzamelen en verwerken vrijwel dagelijks voedsel en maken het daardoor mogelijk om
wekelijks de ca. 400 voedselpakketten samen te stellen en uit te delen, zelfs in tijden van crisis.

Onze vrijwilligers steunden het bestuur in de ambitie

In totaliteit besteden deze vrijwilligers samen naar

om alles in het werk te stellen om tijdens de coronacrisis

schatting ruim 640 uren per week aan het werk voor de

open te blijven voor onze cliënten. Dat is geweldig

Voedselbank. Dit is gemiddeld ruim 5 uur per week per

gelukt. Veel vrijwilligers behoren tot de risicogroep of

vrijwilliger. Op jaarbasis zijn dat ruim 33.000 uren (dat zijn

zijn mantelzorger van oudere mensen. De zorg van

circa 18 arbeidsjaren).

het bestuur was natuurlijk de gezondheid van onze
vrijwilligers. Een tiental vrijwilligers heeft in overleg met
het bestuur besloten even niet naar de Voedselbank te
komen.
De Voedselbank kreeg veel aanbod van mensen die ons
wilden helpen met vrijwilligerswerk. Daar hebben wij
dankbaar gebruik van gemaakt. In onderstaande cijfers
is dan ook te zien dat er 31 nieuwe vrijwilligers bij ons
werken of tijdelijk gewerkt hebben. Een deel daarvan is
namelijk na een aantal maanden weer voor zichzelf aan
het werk gegaan.

VOG-verklaring
Sommige vrijwilligers hebben toegang tot vertrouwelijke
informatie. Die vrijwilligers ondertekenen een

Vertrek en aanstelling van vrijwilligers

geheimhoudingsverklaring en ze beschikken allemaal
over een VOG-verklaring.

Net als bij anderen (vrijwilligers) organisaties, heeft
de Voedselbank te maken met verloop onder haar

Aantal vrijwilligers

vrijwilligers.

Bij de Voedselbank zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Er

In totaal zijn er 31 nieuwe vrijwilligers in 2020 gestart. 30

zijn geen betaalde krachten. Eind 2020 werkten er 119

in Delft, 0 in Nootdorp en 1 in Pijnacker. Er zijn in totaal

vrijwilligers bij de Voedselbank. 88 in Delft, 16 in Nootdorp

18 vrijwilligers vertrokken. 12 in Delft, 3 in Nootdorp en

en 15 in Pijnacker. Dat waren 62 mannen en 57 vrouwen.

3 in Pijnacker. De redenen van vertrek zijn verhuizing,

In de coronacrisis in 2020 vond een verschuiving plaats

gezondheid of ouderdom, persoonlijke omstandigheden

van de verhouding van het aantal mannen en vrouwen. Er

of mantelzorg en betaald werk gevonden. Het geeft

werken nu 15 mannen meer en 3 vrouwen minder bij ons.

een goed gevoel dat 4 vertrekkende vrijwilligers weer

61% was ouder dan 66 jaar. 38% van de vrijwilligers is dus

een betaalde baan hebben gevonden. Het was ook in

jonger dan 66 jaar. Ook hier zien we een verschuiving. In

coronatijd goed mogelijk om vrijwilligers te vinden. Eind

2019 was 31% jonger dan 66 jaar. Daarvan zijn er maar 5

2020 stond er maar 1 vacature open.

jonger dan 40 jaar. De 6 bestuursleden, die ook vrijwilliger
zijn, zijn in de genoemde cijfers meegenomen.
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BIJZONDERE
PROJECTEN

Ook dit jaar zijn er, ondanks de coronacrisis, weer tal van extra activiteiten georganiseerd voor de
diverse feestdagen met ook nu weer, zoals in voorgaande jaren, het accent op de kinderen uit de
gezinnen die van de Voedselbank gebruik maken. In samenwerking met externe fondsen zijn wij in
staat geweest om iets extra’s te doen voor de kinderen en de feestdagen.

Dagje(s) uit / vakantie in eigen land

waarmee 112 kinderen een bijdrage hebben ontvangen

Door zowel de Vakantiebank als de Stichting Delftse

bij The Readshop in Delft.

waarmee zij schoolspullen hebben kunnen aanschaffen

Vakantieactiviteiten was het dit jaar door corona

Linda foundation

problematisch om projecten, dagjes uit, vakanties en
schoolvakantie activiteiten te organiseren. Het is wel
gelukt om een aantal cliënten van een korte vakantie

Dit jaar zijn er 5 cliënten bij deze foundation aangemeld.

te laten genieten. Uiteraard houden wij met beide

2 cliënten zijn uiteindelijk door de organisatie uitgekozen

organisaties de ‘vinger aan de pols’ zodat wij met hen,

en zij hebben een pakket ontvangen met een aanzienlijke

zodra corona dit toe laat, direct door kunnen gaan met

waarde aan bonnen te besteden bij diverse winkels. De

deze activiteiten weer opstarten en vormgeven. Voor onze

cliënten waren hier heel erg blij.

cliënten was de (tijdelijke) stopzetting van deze activiteiten
een extra tegenslag.

Moederdag

Jarige Job

Omdat de vrouwen en moeders vaak de personen zijn

Voor alle door de Voedselbank Delft bij de Stichting Jarige

jaar met Moederdag in totaal 435 harten van chocolade

Job in Rotterdam aangemelde kinderen in de leeftijd van

van Chocolaterie De Lelie (Delft) uitgereikt. Dit is mede

2 tot en met 18 jaar (voorheen was de leeftijdsgrens 12

mogelijk gemaakt door een van de fondsen.

die de gezinnen draaiende houden, hebben wij hen dit

jaar), ontvingen wij een verjaardag doos.

Sinterklaas

De dozen gaan wekelijks (samen met alle
voedselpaketten) mee naar de uitdeelpunten. Wij zorgen
er voor dat de cliënt deze doos minstens een week

Dit jaar kregen alle cliënten met kinderen in de leeftijd van

van te voren aangereikt krijgt. Dit jaar hebben wij 362

0 t/m 12 jaar goed gevulde jute zakken (145 juten zakken

jarige kinderen hiermee een verrassing bezorgd op hun

voor 400 kinderen), gevuld met nieuwe cadeautjes. De

verjaardag.

uitreiking hiervan vond op de uitdeelpunten plaats.

‘Back- to- School’ pas

Dit jaar, vanwege de coronacrisis, was er helaas geen

Sinds een aantal jaren komen cliënten met een kind

in het pand en met studenten van het Delfts Studenten

(11 t/m 16 jaar) dat het Voortgezet Onderwijs volgt, in

Corps. Om dezelfde reden hebben wij ook het project

aanmerking voor een ‘Back- to-School’ pas, die dit jaar

Initiapiet met studenten van Virgiel afgelast.

Sinterklaas filmfeestje voor kinderen van 3 t/m 7 jaar

een waarde had van €65. Nieuw is de keuze om per
cliënt 1 pas uit te geven met daarop het totale bedrag
overeenkomstig het aantal VO-bezoekende kinderen.
In totaal werden 97 cliënten aangeschreven om hun
kinderen hiervoor aan te melden, waarvan er 64 hebben
gereageerd. 2 daarvan waren op moment van uitreiken
geen cliënt meer, dus zijn er 62 passen uitgereikt
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Voedselinzamelingen
Het Team Bijzondere Projecten (TPB) heeft, waar
mogelijk vanwege de coronacrisis, voedselinzamelingen
geïnitieerd of vervolg gegeven aan door bedrijven en
scholen aangeboden voedselinzamelingen. Met name
de landelijke Albert Heijn-inzameling vroeg een grote
inzet om alles in goede banen te leiden. Uiteraard was
dit alles niet mogelijk geweest zonder de onbaatzuchtige
handen uit de mouwen van vele vrijwilligers en studenten.
Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om op
maandelijkse basis inzamelingen te organiseren, waarbij
het coronavirus alsnog zorgt voor een extra uitdaging!

Babypakketten
Ondanks de pandemie, bleef het wel mogelijk om
babypakketten aan te vragen bij Stichting Babyspullen
te Heerhugowaard en hebben wij een 10-tal cliënten op
deze manier kunnen ondersteunen bij de aanschaf van
eerste babyspullen en na een half jaar wederom met
kleding in grotere maten.

Vakantietas
Voorafgaande aan de zomervakantie waren wij wederom
in staat om alle cliënten met kinderen van 2 t/m 12
jaar een vakantietas met aangekocht speelgoed en
spelletjesboeken te geven.

Boekenkisten
In principe worden elke week in roulatie bij een
uitdeelpunt twee boekenkisten met tweedehands boeken
voor volwassenen en kinderen neergezet. Deze boeken
worden geleverd door de Kringloop Rotterdam en
particulieren.
Al met al hebben we weer een enerverend jaar achter
de rug, waarin we als Voedselbank Delft in aanvulling op
onze kernactiviteit “voedselinzameling”, weer veel mensen
blij kunnen maken en hen daardoor hopelijk dat kleine
beetje extra welzijn hebben kunnen geven.
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VERWACHTINGEN &
VOORNEMENS
VOOR 2020

Het afgelopen jaar is sterk beïnvloed door alle ontwikkelingen rond het coronavirus. Ook in 2021
zal dit virus helaas nog een belangrijke rol spelen in alles wat wij doen. De verwachting is dat
een grotere groep mensen een beroep gaat doen op onze dienstverlening, omdat de hulp vanuit
de overheid voor zelfstandigen gaat wegvallen en de economische gevolgen van de crisis naar
verwachting zichtbaarder zullen worden. In onze plannen houden wij rekening met een groei van
25% van het aantal te ondersteunen personen.

Onder de Radar

Voedsel en financiën

Een belangrijk aandachtspunt voor 2020 was het project

Het beleid dat we hebben ingezet om zoveel mogelijk

“onder de Radar”. Uit onderzoek is gebleken dat er

onze bronnen van voedselverwerving uit te breiden en

veel mensen zijn die, terwijl zij in aanmerking komen

te diversifiëren is succesvol geweest. We zullen dit ook

voor voedselhulp, toch geen gebruik maken van de

in de komende periode voortzetten. Wij zien ook dat er

Voedselbank. Veelal zullen schaamte en onwetendheid

tussen Voedselbanken onderling meer samenwerking

hiervan de oorzaken zijn. De eerste aanzetten voor

en uitruil plaatsvindt wat leidt tot pakketten die groter

een veelheid van activiteiten die dit probleem moeten

en gevarieerder zijn. Een ontwikkeling waarin wij

aanpakken zijn weliswaar gezet, maar veel van deze acties

een belangrijke ondersteunende rol vervullen is de

vergen persoonlijke contacten en dat blijkt met COVID-19

vernieuwing van het distributiecentrum Haaglanden.

een groot probleem. Daar waar mogelijk zullen wij echter

Door de opening van een nieuw en groter pand wordt

activiteiten ontwikkelen om, met behulp van andere

het mogelijk om meer voedsel te ontvangen dat via

organisaties en instellingen, deze groep te benaderen en

het landelijke kanaal wordt aan geboden door grote

te activeren om contact met ons te zoeken.

merkfabrikanten.

Midden in de samenleving

Het afgelopen jaar hebben meer dan ooit particulieren,
bedrijven en instellingen ons financieel ondersteunt. In

Het imago van de Voedselbank in de samenleving

die zin kunnen wij stellen dat de coronacrisis op onze

ontwikkelt zich positief. Het feit dat wij, met een

financiële positie een positief effect heeft gehad. Wij

organisatie die voor 100% op vrijwilligers draait,

zullen ons sterk maken om deze sponsoren aan ons

een duidelijk doel realiseren leidt tot veel positieve

te binden en het zo mogelijk te maken om ook in de

zaken. Dat blijkt uit de vele hulp die wij krijgen vanuit

komende jaren onze voedselpakketten op een hoog

inzamelingsacties, spontane giften van geld en voedsel,

niveau te houden.

en mensen die aanbieden om vrijwilliger te worden.
Door de vele publiciteit die wij lokaal krijgen, maar ook
in toenemende mate door Voedselbanken Nederland
wordt gegenereerd, is de Voedselbank steeds bekender
geworden en kunnen wij de boodschap dat wij tijdelijke
noodhulp bieden steeds beter voor het voetlicht brengen.
Het zoeken van publiciteit naar aanleiding van acties die
voor ons worden gehouden en het benadrukken van
de doelstellingen die wij nastreven, blijft een prioriteit.
Als Voedselbank zijn wij in toenemende mate actief in
overleggen met gemeenten, kerken en andere initiatieven
die proberen om hulp te bieden aan mensen die het hard
nodig hebben.
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FINANCIËN

Voor iedere organisatie, dus ook voor de Voedselbank Delft is een goede financiële positie,
gebaseerd op structurele inkomsten en beheersing van uitgaven, van groot belang. Deze positie
heeft de Voedselbank Delft nog niet bereikt. Wel is 2020 een gunstig jaar geweest voor de Stichting
Voedselbank Delft. Voor het eerst sinds 2016 is het jaar afgesloten met een positief resultaat.
Aan het begin van 2020 zag het er niet naar uit dat we
jaar positief afgesloten zou worden. Het resultaat van
2019 was immers afgesloten met een negatief saldo en er
waren verschillende grote investeringen aanstaande. Het
bestuur van de Voedselbank heeft daarop maatregelen
genomen om de financiële basis te versterken. Dit is
gedaan door met gemeentes afspraken te maken over
een structurele verhoging van de subsidies. Dit is ten
dele gelukt. Daarnaast zijn er verschillende fondsen
aangesproken om de Voedselbank te ondersteunen in
grote investeringen die noodzakelijk zijn voor distributie
en voedselveiligheid.

Ontwikkeling opbrengst fondsenwerving

In 2020 is er ook een start gemaakt met het
herstructureren van de financiën. Leidraad voor deze
wijzigingen zijn de richtlijnen die Voedselbank Nederland
heeft voor de financiële rapportage. Dat betekent dat de
Voedselbank Delft in de toekomst meer gebruik zou willen
maken van fondsen bij grote investeringen. Hiervoor is
een investeringsplan opgemaakt voor de komende 8 jaar.
Deze kan worden gebruikt in gesprek met de fondsen.

continuïteitsreserve opgebouwd. In lijn met de richtlijnen
van de Voedselbank Delft werken we aan een reserve van

Voor de fondsenwerving was 2020 een bijzonder jaar.
In totaal werd er voor ongeveer € 180.000 opgehaald
tegen € 60.000 in 2019. Alleen in december 2020 werd
er al meer opgehaald dan in heel 2019. In december
was het dan ook erg druk met de ondersteuning van
de verschillende initiatieven die in Delft en PijnackerNootdorp werden ondernomen ten behoeve van de
Voedselbank.

Op basis van het resultaat van 2019 heeft het bestuur
eind 2019 diverse fondsen aangesproken voor
zijn gebruikt om de noodzakelijke investeringen te doen.

worden afgebouwd. Daarvoor in de plaats wordt er één

Inkomsten

zien met de voorgaande jaren.

ondersteuning. De extra inkomsten van deze fondsen

Om deze redenen zullen de specifieke voorzieningen

150% van de exploitatiekosten.

De opbrengsten van 2020 laten een duidelijke trendbreuk

Door de bijdrages van deze fondsen hebben we 2 van de
3 auto’s kunnen vervangen.
Daarnaast heeft het bestuur ook extra subsidie gevraagd
bij de gemeentes ter dekking van de exploitatie. De
gemeente Delft en Midden-Delftland hebben naar
rato hun bijdrages verhoogd voor de dekking van de
exploitatie van de locatie op de Schieweg.
De ontvangsten uit giften voor feestdagen van onder
andere de Stichting Stalpaert van der Wiele voor onze
cliënten, bleef gelijk met € 15.700. Voor de aanschaf van
schoolspullen ontvingen wij een gift van € 8.800. Van
de Stichting De Lichtboei werd een bedrag ontvangen
voor de aanschaf van transportmiddelen, de aankoop
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van extra voedsel en de Back-to-School pas. Van de

besteden aan aanvulling op de voedselpakketten van

Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren werd een bedrag

ruim € 60.000. Dit was mogelijk dankzij de meevallende

ontvangen voor de vakantietas.

inkomsten uit fondsenwerving.

Van de Vereniging Voedselbanken Nederland, ontvingen

Dankzij de bijdrages van bovengenoemde fondsen

we € 4.000 als bijdrage in de kosten (2019: € 4.300). De

hebben we ook dit jaar weer wat extra’s kunnen doen

hoogte van deze jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het

voor kinderen en gezinnen. In totaal hebben we € 22.000

aantal aangesloten voedselbanken en het beschikbare

kunnen uitgeven aan projecten als Back-to-School, de

budget. Daarnaast heeft de Voedselbank Delft aanspraak

vakantietas en de feestdagen. Ook bij donaties waarbij dit

gemaakt op het calamiteiten fonds van de vereniging

werd aangeven, kwam dit ten goede aan deze doelen.

als bijdrage in de investering van de nieuwe vrachtauto.
Van Fonds 1818 werd eveneens een financiële bijdrage

Voor 2020 is vanuit de Stichting Voedselbank Haaglanden

ontvangen van € 30.000 voor de aanschaf van eerder

een bijdrage doorberekend van € 4.900 op basis van het

genoemde vrachtwagen.

aantal ingeschreven huishoudens begin 2020.

De jaarlijkse conservenblikactie heeft € 1.500 opgebracht
(2019: € 1.100).

Financiële uitkomst activiteiten
Voedselbank 2020

Vaste lasten

Het totaal van de bestedingen voor onze doelstelling
bedroeg in 2020 € 200.700 (2019: € 175.400). Uit

De vaste lasten legden opnieuw een groot beslag op de

fondsenwerving kwam in totaal beschikbaar € 296.100

middelen uit de fondsenwerving. De exploitatiekosten

(2019: € 128.600). Per saldo resulteerde dit in een positief

van het Distributiecentrum bedroegen € 60.000 (2019:

resultaat van € 95.300 (2019: nadelig resultaat 47.400).

€45.000). De exploitatie viel vooral hoger uit als gevolg
van de reparaties die aan de koelinstallatie hebben

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de

moeten plaatsvinden. Zonder deze reparaties was de

continuïteitsreserves. Daarmee komt de reserve op 48%

exploitatie iets hoger dan in 2019 als gevolg van de

van de doelstelling. Dit betekent dat ook in de komende

reguliere verhogingen zoals huur en afvalverwerking.

jaren een gematigd beleid zal moeten worden gevoerd
om de continuïteit voor de komende periode voor onze

De transportkosten bestaan onder andere uit brandstof,

cliënten te kunnen borgen.

onderhoud, verzekering, Motorrijtuigen Belasting en
afschrijving voor de 3 in gebruik zijnde transportauto’s

Tenslotte bedanken wij onze donateurs en subsidiegevers

bedroegen € 32.185 (2019: € 27.500). De meerkosten

hartelijk voor de ontvangen gelden waardoor het voor

worden voor een deel veroorzaakt doordat er tijdelijk een

ons mogelijk was om onze doelstelling vorm te geven.

extra auto gehuurd moest worden omdat de motor van

Wij hopen dat wij ook in komende jaren op uw hulp en

de MAN vrachtauto het begaf.

steun kunnen rekenen.

Bestedingen
De algemene bestedingen van de Voedselbank Delft
zijn substantieel gedaald. Deze kosten kwamen in 2020
uit op € 99.165 tegen € 148.700 in 2019. De daling is
voornamelijk veroorzaakt doordat de Voedselbank Delft
niet meer specifiek reserveert voor grote investeringen.
In 2020 hebben we wel een substantieel bedrag kunnen
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Balans per 31 december

Saldi kas en bank
Materiele vaste activa
Vorderingen

2020
€

2019
€

179,957

103,844 Saldo ter vrije beschikking
op 31 december
8,805
Continuiteitsreserve
5,561
Voorziening Distributiecentrum
Voorziening Transport

238
4,525

2020
€

Vooruit ontvangen baten
Nog te betalen kosten
184,720

118,210

Zie toelichting op pagina 28.
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2019
€

0

49,207

144,570

0

0
10,000

8,813
55,000

30,150
184,720

5,190
118,210

Toelichting op de balans
Saldo Bank
Het saldo op de bank staat ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Giften waarvan een bestemming is aangegeven, worden aan het aangegeven doel
besteed. Mocht in het jaar van ontvangst niet het gehele bedrag besteed zijn, dan wordt
het niet uitgegeven deel gereserveerd voor besteding in het volgende jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de jaarlijkse
afschrijving. Opbrengsten uit specifieke acties ter verwerving van materiële vaste activa
worden eventueel in mindering geboekt op de aanschafwaarde van nieuwe of
tweedehands investeringen.

Materiële vaste activa

2019

2020

Euro

Euro

Boekwaarde per 31 december 2019

15.199

8.805

Investeringen in het jaar:

0

3.929

Afschrijvingen in het jaar:

-6.394

-13.813

Boekwaarde per 31 december 2020

8.805

238

Vorderingen									
2019

2020

Euro

Euro

Betaalde waarborgsommen

4.525

4.525

Nog te ontvangen saldo

1.036

0

Saldo te vorderen per 31 december

5.561

4.525

De ontwikkeling van de voorzieningen in het boekjaar 2020 zijn:

Voorziening Transport							
2020
Euro
Stand per 31 december 2019

55.000

Onttrekking voorziening 2020

45.000

Stand per 31 december 2020

10.000
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Voorziening Distributiecentrum						
2020
Euro
Stand per 31 december 2019

8.813

Onttrekking voorziening 2020

8.813

Stand per 31 december 2020

0

Het bestuur heeft besloten om geen specifieke reserves meer aan te houden maar een
algemene continuïteitsreserve aan te houden. Voor grote investeringen zal de
Voedselbank Delft in eerste instantie proberen om her externe fondsen voor aan te
spreken zoals dit is gelukt voor de aanschaf van de koelauto.

Saldo toegevoegd aan continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat er minimaal aan continuïteitsreserve 1.5 keer de jaarlijkse
exploitatiekosten aangehouden dient te worden. Dit is in lijn met de richtlijnen van
Voedselbanken Nederland.
Het verloop van het Saldo ter vrije beschikking is als volgt:

2020
Euro

Stand per 31 december 2019

49.207

Bij: Positief saldo 2020

95.363

Stand per 31 december 2020

144.570

Hiermee is de continuïteitsreserve 48% van de doelstelling.			

PAGINA 29

Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
€

BATEN

2019
€

Fondsenwerving
algemeen
Kerken en met kerken verbonden instellingen
Overige instellingen en bedrijven
Particulieren
specifieke acties en giften
Aankoop voedsel
Schoolpassen
Kerst
Oud en Nieuw
Sinterklaas
Vakantietas
Moederdag
Jubileum
Conservenactie
Bijdrage voedselpakketten
Overige ontvangsten
subsidies
Waarderingssubsidie Gemeente Delft
Subsidie Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Subsidie Midden Delfland
Bijdrage Voedselbanken Nederland

Totaal ontvangen
kosten fondsenwerving
Totaal beschikbaar uit fondsenwerving

35,419
52,355
93,125
180,899

10,627
17,409
32,132
60,169

9,325
8,800
5,100
3,000
4,800
3,500
3,000
0
1,556
30,000
7,500
76,581

1,340
8,000
4,724
2,600
5,358
3,000
2,000
7,500
1,097

35,619

31,100
2,500
1,000
4,042

25,040
2,500
1,000
4,294

38,642

32,834

296,122

128,622

-70

-603

296,052

128,019

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Algemeen
De Staat van baten en lasten is opgesteld in een vorm

opgenomen onder het hoofd “Uitgaven gefinancierd uit

waarin de verschillende activiteiten van de Stichting

actieopbrengsten en giften” met een bestemming.

Voedselbank Delft zichtbaar worden gemaakt. Onder

De Bestedingen zijn eveneens gesplitst in een rubriek

het hoofd ‘Fondsenwerving’ worden de ontvangsten met

Algemeen en een rubriek Uitgaven die gefinancierd

een algemeen karakter afzonderlijk getoond alsmede

worden uit specifieke giften en bijdragen.

de ontvangsten uit specifieke acties en giften met een

Resultaat

bestemming. Verschillende diaconieën stellen gelden
ter beschikking voor de aankoop van voedsel voor het
geval dat de aanvoer onvoldoende is om een volwaardig
voedselpakket samen te stellen. De uitgaven hiervoor zijn

Het positief saldo 2020 van de Staat van baten en lasten
ad € 95.364 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
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2020
€

LASTEN

2019
€

Bestedingen voor doelstelling
algemeen
Transportkosten
Dotatie voorziening transport
Huur Distributiecentrum
Energie en water Distributiecentrum
Exploitatie Distributiecentrum
Dotatie voorziening Distributiecentrum
Inrichting Distributiecentrum
Verpakkingsmateriaal
Kantoorkosten
Algemene kosten
Verstrekkingen e.d. op uitdeelmiddagen
Kosten vrijwilligers
Bedrijfskleding
Bijdrage ST. Voedselbank Haaglanden

32,339
27,005
4,305
29,036
8,954
2,394
1,358
3,575
334
712
1,082
4,908
116,002

27,425
55,000
25,038
6,063
13,659
8,813
469
1,302
774
2,059
1,384
1,534
397
4,812
148,729

uitgaven gefinancierd uit actieopbrengsten
en giften met een bestemming
Aanvulling voedselpakketten
Jubileumkosten
Kosten basisbundel
Schoolpassen
Kerst
Oud en Nieuw
Sinterklaas
Vakantietas
Moederdag

62,683

8,800
1,268
2,891
4,165
1,889
2,990
84,686

2,322
7,500
0
6,964
2,088
0
5,055
648
2,100
26,677

200,688

175,406

95,364

-47,387

95,364

-47,387

-

Totaal besteed voor doelstelling
Saldo beschikbaar uit fondsenwerving
en besteed voor doelstelling
Onttrokken (resp. toegevoegd) aan
Continuiteitsreserve
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FEITEN & CIJFERS

Cliënten
Het aantal huishoudens dat per eind december 2020

weer iets toegenomen ten opzichte van het vorige jaar.

was ingeschreven bij de Voedselbank bedroeg 369. Dat

toegenomen. Het aantal betrokken kinderen is weer iets

is 10% lager dan een jaar eerder (409 in 2019). Dat is een

toegenomen ten opzichte van het vorige jaar.

moment opname, want over het gehele jaar 2020 hebben
1.5% meer huishoudens een voedselpakket gekregen.
Mogelijke oorzaken van deze daling zijn moeilijk te
achterhalen. Door de coronacrisis hadden wij juist een
stijging verwacht. De toelatingsnormen per 01-01-2020
zijn weer wat ruimer geworden.

In totaal waren er op de peildatum (eind december 2020)
541 kinderen ingeschreven waarvan de ouders afhankelijk
zijn van de Voedselbank.

Het aantal verstrekte pakketten nam in 2020 echter
wel met 1.5% toe. Deze schijnbare tegenstelling kan
verklaard worden door de verdeling van het aantal
ingeschreven huishoudens over het jaar heen. De 369
huishoudens bestonden uit totaal 1.001 personen,
onder wie 541 kinderen. Het blijkt dat ook dit jaar het
aantal grotere huishoudens relatief is toegenomen.
Ook het aantal betrokken kinderen is in verhouding
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Logischerwijs komt het overgrote deel van de

In het verslagjaar zijn 315 huishoudens uitgeschreven

huishoudens uit de gemeente Delft. Maar ook

om diverse redenen. Vorig jaar waren dat er een paar

huishoudens uit Pijnacker-Nootdorp zijn ruim

meer (333). In het overgrote deel van de gevallen is de

vertegenwoordigd. Enkele huishoudens uit Midden-

reden van uitschrijving dat men weer voldoende geld te

Delfland zijn bij ons ingeschreven.

besteden heeft om volledig in het eigen levensonderhoud
te kunnen voorzien. Het aantal cliënten dat zelf aangeeft
het pakket niet meer nodig te hebben, is toegenomen.
Ook als men meerdere malen het pakket niet komt
ophalen, is de conclusie dat de cliënt weer boven de norm
zit en het voedselpakket niet meer nodig heeft.

De Voedselbank is bedoeld als tijdelijke voorziening om
financiële noodsituaties te overbruggen. Het streven
is om cliënten in ieder geval binnen drie jaar weer te
kunnen uitschrijven. Uit de grafiek blijkt dat slechts
47% (vorig jaar 51%) van de cliënten binnen een jaar

Voedselpakketten

weer wordt uitgeschreven. Zorgelijk is dat het aantal
cliënten dat langer dan drie jaar gebruik moet maken
van de Voedselbank weer is toegenomen: 22% (vorig jaar
20%). De gemiddelde gebruiksduur is, mede hierdoor,
opgelopen naar 22 maanden.

Het aantal verstrekte pakketten is over het gehele jaar
gemeten 18.168 in 2020. Dat is 1,5% meer dan in het
vorige jaar (17.902). Deze stijging wordt onder andere
veroorzaakt door dat wij in de week na kerst ook een
voedselpakket konden uitdelen.
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Herkomst voedsel
De landelijke organisatie van Voedselbanken in
Nederland verwerft voedselproducten bij grote landelijke
producenten en leveranciers. Via regio Haaglanden
verkrijgt onze Voedselbank daarvan een (evenredig) deel.
Bijna ruim derde van onze aanvoer is daarvan afkomstig.
Dat is iets meer dan vorig jaar. De aanvoer vanuit de
lokale supermarkten is steeds belangrijker geworden. Ook
de andere Voedselbanken in de regio levenden 6,5% van
onze producten. Daartegenover staat dat Voedselbank
Delft zelf ook, bij een overschot aan producten, deze aan
andere Voedselbanken levert.
In 2020 bedroeg het aantal voedselproducten
(consumenteneenheden) per pakket gemiddeld 47
(vorig jaar 41). Dat is ruim boven de norm van 25.
De winkelwaarde per verstrekt pakket is ook fors
toegenomen door de succesvolle acquisitie. Er zijn in
totaal ca. 919.000 voedselproducten (in 2019 740.000)
verstrekt. Bij een geraamde gemiddelde waarde van
€ 1,50 per product vertegenwoordigen alle pakketten
samen een winkelwaarde van € 1.379.000. Dat is per
huishouden gemiddeld ruim € 3.700 per jaar. Voor alle
schijven uit de Schijf van Vijf is (ruim) voldaan aan de
norm. Het blijft voor ons lastig om aan fruit (schijf 1) en
vetten en olie (schijf 4) te komen. Om deze reden hebben
wij, met daarvoor gedoneerd geld, fruit en olie kunnen
aankopen om daarmee de voedselpakketten af en toe te

Een belangrijke bijdrage wordt ook geleverd door lokale

verrijken.

inzamelingsacties door scholen, kerken, bedrijven en
particulieren. Samen met incidentele donaties van
groothandelsbedrijven en dergelijke is meer dan 27%
hieruit afkomstig. Ook zijn er een aantal belangrijke goede
gevers zoals bakkers en groenteproducenten die wekelijks
producten ter beschikking stellen. Samen ongeveer 23%
van onze voedselproducten. Onze ervaring is dat velen
het belangrijk vinden om goed voedsel niet weg te gooien,
maar een goede bestemming te geven.
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