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Samenvatting 

Het jaar 2017 stond voor onze voedselbank in het teken van de opbrengsten van 

serviceclubs, de bestuurswissel en voortzetten van waar wij goed in zijn: gezinnen in 

de bijstand wekelijks voorzien van een voedselpakket. 

 

Verder hebben we deelgenomen aan diverse acties, die zowel geld als goederen 

hebben opgeleverd. Zo hebben we in 2017 grote bedragen ontvangen van de 

serviceclubs Rotary en Lions en ook de Rabo Clubkas campagne en Pinkendag 

brachten veel op. 

 

Niettemin houden de zorgen over het financieel sluitend houden van de exploitatie 

aan. Meer hierover onder het kopje Financiële Toelichting en Speerpunten 2018. 

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. 

 

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag vond afgelopen jaar plaats in de Oude Bieb. Hierbij 

proberen wij altijd om sport, spel en samenzijn te combineren. Dit was een zeer 

geslaagde bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vond tevens de Bestuurswissel 

plaats. Hierover meer onder Bestuur. 

 

Verder hebben we in 2017 geïnvesteerd in de speerpunten: 

• behoud van de Groen-status; 

• motivatie en betrokkenheid van en met onze vrijwilligers; 

• impuls communicatie en pr; 

• meedoen met diverse donatie-acties; 

• behoud van niveau particuliere donaties; 

• maatschappelijke aanwezigheid (Pinkendag); 

• vergroting aandacht serviceclubs; 

• Bestuurswissel conform rooster van aan- en aftreden. 

 

Op het vlak van voedselveiligheid is 2017 een stabiel jaar geweest. Onze voedselbank 

heeft de Groen-status. Punt van zorg blijven de gekoelde en ingevroren goederen. 

 

Een toelichting op de jaarcijfers 2017 is verderop in dit jaarverslag opgenomen. Een 

paar aspecten lichten we hier alvast toe. Het aantal uitgegeven voedselpakketten 

bedroeg totaal 1.406. Waar bij wordt opgemerkt dat in het eerste kwartaal gemiddeld 

25 en het laatste kwartaal gemiddeld 28 pakketten per week werden uitgedeeld. Dit 
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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 2017 kregen wij, evenals in andere jaren, donaties van vele kanten. Te noemen zijn 

de diaconale giften, de opbrengst van de gezamenlijke collectezondag in november, de 

particuliere donaties, de giften van de Rotary en de Lions en de Pinkendag. Zoals ook 

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

in 2017 ten opzichte van 2016 toegenomen. 

 

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

met de goede verstandhouding met de lokale bestuurders. 

 

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 

Marnix Tamse 

Voorzitter 
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Bestuur 

In 2017 was de samenstelling van het dagelijks bestuur als volgt: 

➢ Ingrid Breunesse, voorzitter (t/m juli). 

➢ Marnix Tamse, vice-voorzitter en penningmeester (t/m juli). 

➢ Marnix Tamse, voorzitter (miv juli). 

➢ Functie vice-voorzitter, vacant (wordt thans niet ingevuld). 

➢ Frits Grijsen, penningmeester (miv juli). 

➢ Carine de Wolff, secretaris. 

➢ Wouter Kruijer, algemeen bestuurslid en voedselveiligheid (t/m juli). 

➢ Alice de Zeeuw, algemeen bestuurslid en voedselveiligheid (miv juli). 

➢ Karlien Lodewijk, algemeen bestuurslid en mediacoördinatie. 

College van Advies 

In 2017 was de samenstelling van het College van Advies als volgt: 

➢ Jan Klop, voorzitter. 

➢ Addie van den Hoek, Bestuurslid. 

➢ De in 2017 vacante positie van bestuurslid is miv februari 2018 vervuld door 

David van Raalten. 

2017 
Door persoonlijke omstandigheden was Ingrid Breunesse niet in staat haar termijn af 

te maken. Marnix Tamse had aangegeven na twee termijnen niet te willen verlengen 

als penningmeester. Deze termijn zou in december 2017 eindigen. Op de oproep voor 

penningmeester kwam vlotte respons en is per juli Frits Grijsen benoemd. Vanuit de 

non-profit sector heeft Frits veel ervaring met dit soort werk. Vervolgens is Marnix 

Tamse doorgeschoven naar de functie van voorzitter om de resterende termijn van 

Ingrid Breunesse in te vullen. Verder is Wouter Kruijer afgetreden conform rooster van 

aan- en aftreden. Hij is opgevolgd door Alice de Zeeuw. Alice was vanuit de 

coördinatie al betrokken bij onze voedselbank en kent vanuit haar werk de ins en outs 

van voedselveiligheid. Besloten is de door de wissel vacant geworden positie van vice-

voorzitter voorlopig niet in te vullen. Verder is de positie van algemeen lid van College 

van Advies heel 2017 vacant geweest. 

 

In 2018 zal op zoek worden gegaan naar een nieuwe voorzitter. De bedoeling is dat 

deze dan 1 januari 2019 kan worden benoemd. Hiervoor zal een profiel worden 

opgesteld. Net als bij de andere vacatures zal hierbij zowel binnen het eigen netwerk 

worden gezocht als worden geadverteerd. 

Uitgangspunten van Bestuur 
 

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

twee maanden over bestuurs- en praktische zaken. Elke 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. Bestuurs- en adviesleden doen hun werk, 

net als de vrijwilligers, onbezoldigd.  
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De benoemingstermijn voor leden van het Bestuur en het College van Advies is steeds 

drie jaar. Er is sprake van een onbeperkte mogelijkheid tot verlenging. De praktijk is 

dat leden 1 á 2 termijnen zitting hebben. Benoeming van leden van het CvA gebeurt 

op voordracht van het Bestuur en in samenspraak met het CvA. Bij leden voor het 

Bestuur wordt het CvA geïnformeerd. Benoemingsbesluiten worden door het Bestuur 

genomen. Indien een zittingstermijn als bestuurslid niet kan worden afgerond door 

omstandigheden worden de taken waargenomen of blijft de functie, naar gelang de 

taken en bezetting, vacant tot er een geschikte opvolger gevonden is.  

 

Omdat onze voedselbank is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling denken en 

handelen wij in de geest van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit 

betekent dat wij de principes volgen, en daarop ook aanspreekbaar zijn, zoals die ook 

voor een overheid gelden ten aanzien van transparantie, integriteit, onverenigbaarheid 

van betrekkingen, begroting en verantwoording en natuurlijk een adequaat ingerichte 

kascontrole. 

Financiële toelichting 

Balans 31 december 2017 

Rekening Debet Rekening Credit 

Bestelauto 8.438 Kapitaal 16.220 

Debiteuren 106 Reservering (auto) 5.562 

Spaarrekening 12.000 Crediteuren 1.668 

Betaalrekening 2.388   

Vooruitbetaalde. bedr. 518   

 23.450  23.450 

 

Inkomsten € % 

Diaconieën 2.432 18 

Particulieren 872 6 

Steunfondsen en Stichtingen 7.067 63 

VB Nederland 1.000 7 

Actie VB 505 4 

Overige inkomsten 338 2 

 13.564 100 

 

Uitgaven € % 

Niet doelgerichte uitgaven 109 1 

Huur 408 3 

Opslag en vervoer pakketten 5.793 42 

Auto kosten 3.510 26 

Afschrijvingskosten auto 2.996 22 

Vrijwilligerskosten 572 4 

Overige kosten 269 2 

   

 13.657 100 
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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 19 april 2018. Voor de jaarrekening 2017 is deze 

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

weergegeven in afrondingen op € 1. 

 

De stand op de rekeningcourant bedroeg op 1 januari afgerond € 2.464, de stand op 

31 december bedroeg afgerond € 2.389. Via de rekeningcourant is in 2017 € 15.730 

uitgegeven en € 15.655 ontvangen. 

Met betrekking tot 2017 werden totaal aan kosten € 13.656 gemaakt, welke als volgt 

zijn verdeeld: 

➢ 42 % voedselpakketten; 

➢ 48 % bestelbus (inclusief € 2.996 afschrijving); 

➢ 10 % overige kosten. 

 

Voedselpakketten 

Onder voedselpakketten zijn weergegeven de kosten voor de voedselpakketten. De 

prijs hiervan bedroeg €4,12 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 Stichting de Korenaar in 

Lelystad verloopt, krijgt onze voedselbank periodiek een kostprijsfactuur. 

Bestelbus 

Onder bestelbus zijn weergegeven de kosten van brandstof, wegenbelasting,  

onderhouds- en reparatiekosten, verzekering en afschrijving. 

Overige kosten 

Onder overige kosten zijn diverse uitgaven weergegeven bankkosten, reiskosten, 

wijzigingskosten KvK, onderhoudskosten website, telefoonkosten, kosten afscheid en 

vrijwilligersbijeenkomst, vergaderkosten incidenteel. 

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. 

Met betrekking tot 2017 werden totaal € 13.563 aan inkomsten ontvangen, welke als 

volgt zijn verdeeld: 

➢ 18 % giften van diaconieën; 

➢ 6% giften van particulieren; 

➢ 62% giften van steunfondsen en stichtingen; 

➢ 7% jaarlijkse gift van Voedselbank Nederland; 

➢ 4% acties van de voedselbank Zeewolde 

➢ 3% overige inkomsten 

Giften diaconieën 

Jaarlijks wordt er door de diaconieën van de kerken in Zeewolde in de maand 

november een collecte gehouden ten behoeve van de Voedselbank. Samen met 

andere giften van de diaconieën bracht dit € 2.432 op. 
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Giften particulieren 

Door een aantal particulieren wordt maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt aan 

de Voedselbank. De totale opbrengst was € 872,00 

Giften van steunfondsen en stichtingen 

• De Nieuwjaarsduik, georganiseerd door de Rotary Club bracht voor de voedselbank 

€ 2.000,00 op; 

• De Haring Party, georganiseerd door de Lions Club. bracht voor de voedselbank 

€ 5.067,50 op; 

• De Rabo Clubkascampagne bracht voor de voedselbank € 1.349,63 op. 

Gift Voedselbank Nederland 

Jaarlijks ontvangen wij van Voedselbanken Nederland een gift van € 1.000,00. 

Acties van de Voedselbank Zeewolde 

Met de Pinkendag stonden we met een kraam. Door de verkoop van lootjes is er een 

bedrag van € 505,- opgehaald. 

Overige acties 

Ook waren er acties, die dan wel geen geld opleverde maar wel producten. 

In dit kader noemen we het inzamelen van DE-punten wat 900 pakken koffie 

opleverde voor onze Voedselbank en de actie van de catechesegroepen van de 

Protestantse Gemeente Zeewolde, die op 4 februari 2017 tijdens de actie Sirkelslag 

(landelijk event van alle protestantse kerken) voedsel hebben ingezameld in 

Zeewolde, door langs de deuren te gaan. Dit leverde vier volle dozen eten op. 

Ter vergelijking is het procentuele aandeel aan inkomsten en uitgaven is hieronder 

een overzicht weergegeven over de periode van 2013 t/m 2017. 

 

 2017 2016 2015 2014 

Inkomsten     

Diaconieën 18% 11% 19% 16% 

Particulieren 6% 12% 12% 20% 

Steunfondsen en Stichtingen 62% 10% 10% 49% 

Voedselbanken Nederland 7%    

Aktie Voedselbank Zeewolde 4%    

Overige 2%    

Totaal 100%    

Uitgaven     

Voedselpakketten 42% 44% 44% 47% 

Bestelauto 48% 43% 43% 42% 

Overige 10% 13% 13% 11% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

Het saldo op de bedrijfsspaarrekening bedroeg op 1 januari afgerond € 9.552 en op 31 

december afgerond € 12.000. Dit is tevens onze voorziening voor investeringen in 

verband met voedselveiligheid waarover in de vorige en deze jaarrekening informatie 

is opgenomen. 
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Van 2017 naar 2018 

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

konden zaken in 2017 voortvarend worden opgepakt. Deze zullen vanzelfsprekend in 

2018 worden voortgezet.  

Overeenkomend het rooster van aftreden zal in 2018 naar een opvolger worden 

gezocht voor de functie van secretaris. Tevens zal gezocht worden naar een nieuwe 

voorzitter omdat de termijn die door de huidige voorzitter wordt waargenomen eind 

2018 eindigt. In 2018 zal tevens gezocht gaan worden naar een nieuw algemeen 

Bestuurslid voor het College van Advies. 

Speerpunten 2018 
Hoewel onze voedselbank er financieel relatief goed voor staat is versterking van de 

financiële positie ook voor 2018 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. 

 

Tevens zullen in 2018 initiatieven worden ontwikkeld om de financiële basis te 

verstevigen. Overige speerpunten zijn: 

- behoud van onze Groen-status; 

- motivatie en betrokkenheid van en met onze vrijwilligers; 

- opstellen en vaststellen diverse protocollen (privacy cliënten c.a.); 

- communicatie en pr; 

- behoud van niveau particuliere en diaconale donaties; 

- maatschappelijke aanwezigheid (Koningsdag, Pinkendag); 

- vergroting aandacht serviceclubs. 

 


