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Samenvatting 
 

Het jaar 2016 is voor onze voedselbank samen te vatten met het woord ‘continuïteit’.  

 

Voorgaande jaren hebben wij gebouwd aan diverse zaken waarop onze voedselbank 

steunt. Hierbij valt te denken aan de grote betrokkenheid van onze vrijwilligers die het 

mogelijk maken wekelijks de voedselpakketten uit te geven. Dankzij hun inzet en 

inspanning is het elke week weer mogelijk de aangeboden levensmiddelen te 

transporteren van en naar het distributiemagazijn van de Korenaar in Lelystad, en het 

transport en de verstrekking van de voedselpakketten te organiseren en uit te voeren. 

Om onze dank te onderstrepen is met ingang van 2012 een bijeenkomst ingesteld 

waarop onze vrijwilligers extra in het zonnetje gezet worden. 

 

Verder hebben we in 2016 geinvesteerd in de speerpunten zoals geformuleerd in onze 

jaarrekening 2015. Deze waren: 

- behoud van de Groen-status; 

- motivatie en betrokkenheid van en met onze vrijwilligers; 

- impuls communicatie en pr; 

- behoud van niveau particuliere donaties; 

- vervanging van de bestelbus (voedselveiligheid); 

- maatschappelijke aanwezigheid (Koningsdag, Pinkendag); 

- vergroting aandacht serviceclubs. 

  

In 2016 lag de focus in 2016 op het genereren van meer PR in de lokale media, de 

verbinding met onze vrijwilligers en het versterken van onze contacten met de 

serviceclubs. Op 1 januari 2016 is er ons bestuurslid Karlien Lodewijk met dit 

speerpunt begonnen. 

 

Naast de jaarlijkse vrijwilligersmiddag, die dit keer op de Sternhof werd gehouden, is 

er een digitale nieuwsbrief ontwikkeld, waarin alle nieuwtjes gedeeld worden met de 

vrijwilligers. Deze wordt eens per kwartaal verstuurd.  

 

Daarnaast is het presentatiemateriaal vernieuwd. Er is een presentatie gemaakt voor 

kinderen en één voor de volwassen doelgroep. Deze presentaties zijn ook ingezet 

tijdens de Dankdagdienst voor kinderen in de NGK en bij een presentatie bij 

serviceclub de Lions. 

 

Verder is er in 2016 gestart met het vernieuwen van de website welke in januari 2017 

operationeel is, is er een Facebookpagina en een Twitteraccount aangemaakt. 

Allemaal met als doel om snel nieuws te kunnen delen en om de zichtnaarheid te 

vergroten.  

 

Vanuit een aantal fondsen mochten we geld ontvangen. Door het inzetten van de 

eerder genoemde kanalen is er meer aandacht geweest voor de ‘stemrondes’ en 

konden we op mooie resultaten rekenen (€ 3000,- ING Fonds) en ruim € 1100, van de 

Rabo Clubkascampagne). 

 



Er is een gratis account gemaakt op Sponsorkliks. Door dia deze site en via de pagina 

van onze Voedselbank door te klikken naar een webwinkel gaat er automatisch een 

percentage van de aankoop naar ons.  

 

Verder zijn er in de lokale media (Zeewolde Actueel & Blik op Zeewolde) regelmatig 

persberichten geplaatst over de diverse acties en nieuwtjes. Deze zijn zowel in de 

krant als digitaal geplaatst. Daarnaast heeft voorzitter Ingrid in de zomer een 

interview gegeven aan Omroep Flevoland en heeft het kinderpersbureau Zeewolde een 

filmpje gemaakt over onze Voedselbank in december. Dit is uitgezonden op Omroep 

Flevoland en hij staat op YouTube.  

 

Daarnaast waren we met een kraam aanwezig op Koningsdag en Pinkendag en heeft 

de actie Varkentjes Wassen en de losse geldbusjes ook flink geld opgeleverd.  

 

Op het vlak van voedselveiligheid is 2016 een rustig jaar geweest. De Korenaar via 

welke voedselbank wij worden bevoorraad heeft begin 2016 ook de groen-status 

mogen ontvangen. Dit betekent dat de gehele voedselketen, van inname tot uitgifte, 

is geborgd. 

 

In augustus hebben we opnieuw een audit gehad. Op enkele punten waren er op- en 

aanmerkingen. Een aantal verbeterpunten zijn direct opgepakt en doorgevoerd. Een 

volgende audit zien we met vertrouwen tegemoet. Punt van zorg blijven de gekoelde 

en ingevroren goederen. 

 

Verder hebben we in 2016 onze bestelbus vervangen. Dankzij een grote gift die we in 

2014 hebben ontvangen konden we onze bestelbus vervangen door een grotere bus 

die verlengd en verhoogd is en in- en uitlagen makkelijker maakt. 

 

 

 

Om maatschappelijke aanwezigheid en betrokkheid aanwezig op Koningsdag en de 

Pinkendag. Sinds enkele jaren houden we op Koningsdag de actie Varkentje krassen, 

de particuliere donaties  



 

Voorstel voor inhoudsopgave (Karlien, ook een kwestie van lay-out, onderstaande is 

concept opzet mag natuurlijk anders, zoek naar makkelijk leesbare en logische 

volgorde…): 

Samenvatting 

Bestuur en College van Advies (namen etc, vergaderfrequentie, enkele gezamenlijke 

vergaderdata, etc omschrijven) 

Wat wilden we bereiken (hier komen speerpunten 2016 vanuit jaarrek 2015 noemen) 

Wat hebben we bereikt (realisatie tekst opnemen voedselveiligheid, pr en 

communicatie, etc) 

Wat heeft dat gekost? (Marnix zorg voor fin toelichting) tevens jaarrekening 

 

Tekst hieronder is vanuit jaarrek 2015: 

 

Speerpunten 2016 
 
Hoewel onze voedselbank er financieel relatief goed voor staat was versterking van de 

financiële positie ook voor 2016 nog steeds een aandachtspunt. Deze heeft tot doel 

het niveau van de particuliere donaties op peil te houden en er zal meer aandacht 

komen voor serviceclubs. 

 

Het maatschappelijke vangnet in Zeewolde wordt gevormd door vele stichtingen, non-

profit bedrijven en samenwerkingsverbanden die hun draagvlak ontlenen aan de 

maatschappelijke noodzaak, bestuurlijke- en financiële steun en onderlinge 

samenwerking. Samen vormen zij een groot vangnet maar toch blijven ons onder 

andere via het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde signalen bereiken dat niet 

iedereen die zich in de maatschappelijke periferie bevindt in beeld is of hulp krijgt. Dit 

is een punt van zorg dat vanuit het IDPZ ook aan de gemeente is geuit. Daarnaast is 

het erg moeilijk grip te krijgen op zorgmijders. Want hoewel ons hart en hulpvaardig-

heid groot zijn kiezen wij er net als alle andere regionale voedselbanken voor de 

criteria van de landelijke voedselbank te volgen. Dit betekent dat iemand pas cliënt bij 

onze voedselbank kan worden na toetsing door de Maatschappelijke Dienstverlening 

Flevoland. Hierdoor is ons bedrijfsproces beter hanteerbaar en ook toelating en 

herindicering zijn beter hanteerbaar. Dit stelt ons in staat om als voedselbank te doen 

waar we het beste in zijn: de wekelijkse verschaffing van voedselpakketten als 

aanvulling op de minimale levensvoorziening van bijstandscliënten. 

 

Het gemeentebestuur draagt de Kostmand een warm hart toe en we zijn enorm blij 

met de goede verstandhouding met de lokale bestuurders. 

 

Een toelichting op de jaarcijfers 2016 is verderop in dit jaarverslag opgenomen. Een 

paar aspecten lichten we hier alvast toe. Door strakkere naleving van herindicering en 

door uitstroom uit de bijstand was het gemiddeld aantal uitgegeven pakketten gedaald 

naar een niveau van ongeveer 30 pakketten per week. Dit aantal betekent dat 

ongeveer 60 á 70 gezinsleden wekelijks een beroep doen op onze voedselbank voor 

een aanvulling op hun minimale levensvoorziening. Dit aantal correspondeert met het 

lokale beeld van de omvang van het cliëntenbestand.  

 



In 2016 kregen wij donaties van vele kanten. Te noemen zijn de diaconale giften, de 

opbrengst van de gezamenlijke collectezondag in november, de opbrengst van het 

ING Fonds, de particuliere donaties op Koningsdag en de Pinkendag. Zoals ook 

zichtbaar is in de tabel die verderop in dit jaarverslag is opgenomen zijn de inkomsten 

in 2016 ten opzichte van 2015 afgenomen. Maar daar staat tegenover dat de reguliere 

uitgaven (exclusief aanschaf van de bestelbus) in 2016 ook lager waren dan 2015. 

  

Door alle geldelijke én niet-geldelijke donaties in de vorm van levensmiddelen van een 

plaatselijke supermarkt waren we ook afgelopen jaar in staat elke week goed gevulde 

levensmiddelenpakketten samen te stellen. Hier zijn we enorm dankbaar voor. 

 

Ik dank u allen voor uw betrokkenheid en de goede samenwerking in het afgelopen 

jaar. 

 

Voedselbank Stichting de Kostmand, Ingrid Breunesse, Voorzitter 

  



 

Bestuur 
 

In 2016 was de samenstelling van het dagelijks bestuur als volgt: 

Ingrid Breunesse, voorzitter. 

Marnix Tamse, vice-voorzitter en penningmeester. 

Carine de Wolff, secretaris. 

Wouter Kruijer, algemeen bestuurslid en voedselveiligheid. 

Karlien Lodewijk, algemeen bestuurslid en mediacoördinatie. 

 

College van Advies 
 

In 2016 was de samenstelling van het College van Advies als volgt: 

Jan Klop, voorzitter. 

Ko Filius, bestuurslid. 

Addie van den Hoek, bestuurslid. 

 

Overeenkomend het rooster van aftreden is Ko Filius per 1 januari 2017 afgetreden. In 

2017 zal naar een opvolger voor hem worden gezocht. 

 

Het Bestuur is het dagelijks bestuur van de Kostmand. Het bestuur vergadert elke 

twee maanden. Ondersteund door coordinatie vrijwilligers. Elke reguliere 

bestuursvergadering wordt bijgewoond door een lid van het CvA. Daarnaast zijn er 

een paar keer per jaar vergaderingen met voltallig CvA en bestuur. Dit is bijvoorbeeld 

in november als de concept begroting voor het nieuwe jaar wordt besproken en bij 

vaststelling van het jaarverslag en de financiële verantwoording. 

 

Financiële toelichting 
 

De bij dit jaarverslag opgenomen financiële toelichting is opgesteld overeenkomstig de 

goedkeurende controle op het werk van de penningmeester door de kascontrole-

commissie en is afgegeven op 21 februari 2017. Voor de jaarrekening 2016 is deze 

uitgevoerd door Karlien Lodewijk en Carine de Wolff. Onderstaande bedragen zijn 

weergegeven in afrondingen op € 1.000 euro. 

 

De stand op de rekeningcourant bedroeg op 1 januari afgerond € 2.600, de stand op 

31 december bedroeg afgerond € 2.500. Op de rekeningcourant is in 2016 voor 

€ 30.000 aan uitgaven geboekt. De aanschaf van de bestelbus bedroeg € 15.000. De 

verdeling van de resterende € 15.000 uitgaven is als volgt: 

- 44 % voedselpakketten; 

- 43 % bestelbus; 

- 13 % overige kosten. 

 

 Onder voedselpakketten zijn weergegeven de kosten voor de 

voedselpakketten. De prijs hiervan bedraagt ca € 3 per pakket en is ter 

dekking van de transport- en opslagkosten. Voor de levensmiddelen zelf wordt 

niet betaald. Voor levering van voedselpakketten, waarvan distributie en 

verdeling via de Korenaar in Lelystad verloopt, krijgt onze voedselbank 



periodiek een kostprijsfactuur. De factuur over het laatste kwartaal 2016 zal 

het eerste kwartaal van 2017 binnenkomen. Deze is niet in deze jaarrekening 

verantwoord maar zal in de jaarrekening van 2017 alsnog worden verantwoord. 

Net als in 2015 over 2014 verwachten wij op basis van nacalculatorische 

afspraken in 2017 over 2016 nog een factuur te krijgen in verband met extra 

kosten door de Korenaar. Ook deze zal in de jaarrekening van 2017 worden 

meegenomen. 

 Onder bestelbus zijn weergegeven de uitgaven in verband met brandstof, 

wegenbelasting, apk- en onderhoudskosten en reparatiekosten. 

 Onder overige kosten zijn diverse uitgaven weergegeven (aanschaf koelkisten, 

koelkasten, bankpakket betalen, inschrijving KvK, onderhoudskosten website, 

telefoonkosten, kosten afscheid en vrijwilligersbijeenkomst, vergaderkosten 

incidenteel, kosten evenementen en Kerst en presentatie-materiaal voor 

evenementen en beurzen). 

Bij de uitgaven willen we verder toelichten dat de Kostmand niets inkoopt. Wij zijn 

volledig afhankelijk van de levensmiddelengiften van een plaatselijke supermarkt en 

donaties van diaconieën, bedrijven, sponsoren en particulieren. De bestuurs- en 

adviesleden en vrijwilligers werken allen onbezoldigd. 

 

Op de rekeningcourant is in 2016 voor € 30.000 aan inkomsten geboekt. Ten behoeve 

van de aanschaf van de bestelbus en onnodige debetkosten is € 20.000 overgeboekt 

van de spaarrekening naar de rekeningcourant. De verdeling van de overige 

inkomsten is als volgt: 

- 11 % collectezondag; 

- 8 % diaconale giften; 

- 12 % particuliere giften; 

- 10 % jaarlijkse giften; 

- 11 % actiedagen; 

- 48 % bijzondere giften. 

 

 Bij de collectezondag zijn de donaties van collectieve collecte van kerken voor 

de voedselbank in november weergegeven.  

 Bij particuliere giften zijn de particuliere donaties weergegeven. 

 Onder jaarlijkse giften is weergegeven de jaarlijkse gift van de Landelijke 

Voedselbank ter dekking van exploitatiekosten. 

 Onder actiedagen zijn de giften in verband met Koningsdag en Pinkendag 

weergegeven, ook ontvingen we een speciale donatie van de school In de 

Lichtkring. 

 Onder bijzondere giften zijn weergegeven de giften als gevolg van een bijdrage 

van het Rabobank Stimuleringsfonds en het ING Fonds. 

 

  



Ter vergelijking is het procentuele aandeel in uitgaven en inkomsten hieronder over 

enkele jaren weergegeven. 

 

Inkomsten 2016 2015 2014 2013 

kerken 11% 19% 16% 24% 

particulier 12% 12% 20% 11% 
serviceclubs en 
actiedagen 10% 10% 49% 55% 

jaarlijkse 11% 11% 15% 10% 

          

Uitgaven         

voedselpakketten 44% 44% 47% 52% 

bestelbus 43% 43% 42% 35% 

overige 13% 12% 11% 13% 

 

De stand op de bedrijfsspaarrekening bedroeg op 1 januari afgerond € 27.000, de 

stand op 31 december bedroeg afgerond ook € 10.000. Dit is tevens onze voorziening 

voor investeringen in verband met voedselveiligheid waarover in de vorige en deze 

jaarrekening informatie is opgenomen.  

 
Van 2016 naar 2017 
 

Door de voltalligheid van het bestuur en daarmee de volledigheid van taakverdeling 

konden zaken in 2016 voortvarend worden opgepakt. Deze zullen vanzelfsprekend in 

2017 worden voortgezet.  

 

Overeenkomend het rooster van aftreden zal in 2017 naar een opvolger worden 

gezocht voor de vacante plek in het College van Advies en de vacant te komen plek in 

het bestuur met als portefeuille Voedselveiligheid. 

 

De overige speerpunten voor 2017 staan hieronder weergegeven. 

 

Speerpunten 2017 
 
Hoewel onze voedselbank er financieel relatief goed voor staat is versterking van de 

financiële positie ook voor 2017 nog steeds een aandachtspunt. Deze heeft tot doel 

het niveau van de particuliere en diaconale donaties op peil te houden en er zal meer 

aandacht komen voor serviceclubs. 

 

Overige speerpunten zijn: 

- behoud van onze Groen-status; 

- motivatie en betrokkenheid van en met onze vrijwilligers; 

- communicatie en pr; 

- behoud van niveau particuliere en diaconale donaties; 

- maatschappelijke aanwezigheid (Koningsdag, Pinkendag); 

- vergroting aandacht serviceclubs. 

 


