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SAMENVATTING 
Het jaar 2018 stond voor onze voedselbank vooral in het teken van financiële zorgen, hoewel 

we mochten meedelen in incidentele opbrengsten van bijvoorbeeld de Rabo Clubkas Campagne 

en ook Koningsdag, Pinkendag en de collectezondag in november in de kerken droegen bij aan 

onze exploitatie. Verder hielden we ons bezig met waar wij goed in zijn: gezinnen in de bijstand 

wekelijks voorzien van een voedselpakket. 

 

Financiën 

De zorgen over het financieel sluitend houden van de exploitatie houden aan. Meer hierover bij 

de Speerpunten en in het Financieel jaarverslag, beiden hieronder. In december 2018 kregen we 

van de gemeente te horen dat voor 2019 subsidie wordt toegekend van maximaal € 11.718. 

Hierdoor kunnen we in 2019 weer verder gaan met onze activiteiten. 

 

Vrijwilligers 

Voorgaande jaren hebben wij gebouwd aan diverse zaken waarop onze voedselbank steunt. 

Hierbij valt te denken aan de grote betrokkenheid van onze 33 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 organiseren 

wij elk jaar een bijeenkomst waarop onze vrijwilligers extra in het zonnetje gezet worden. 

  

Speerpunten 2018 

Verder hebben we in 2018 geïnvesteerd in de volgende 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 (Koningsdag en Pinkendag); 

 vergroting aandacht serviceclubs; 

 voorbereiden van bestuurswissel conform rooster van aan- en aftreden. 

 

Voedselveiligheid 

Op het vlak van voedselveiligheid is 2018 een stabiel jaar geweest. Onze voedselbank heeft de 

Groen- en voedselveiligstatus behouden.  

 

Voedselpakketten 

Wekelijks delen wij voedselpakketten uit aan inwoners van de gemeente Zeewolde, die 

daarvoor een indicatie hebben gekregen door de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. 

Het aantal pakketten steeg in 2018 naar 1.675 ten opzichte van de 1.406 in het jaar 2017. Dat is 

een stijging met 19%, fors meer dan het landelijke gemiddelde van 6%. 
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ANBI-instelling 

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. 

 

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

Voedselbank Stichting ‘De Kostmand’, 

Marnix Tamse 

Voorzitter 

 

Voedselpakketten kengetallen 
 2017 2018 

Aantal op 31 december:   

Aantal huishoudens  28 

Aantal personen  76 

Aantal kinderen t/m 17 jaar  33 

   

Totalen per jaar:   

Aantal voedselpakketten 1.406 1.675 

Aantal huishoudens  55 

Aantal personen  148 

 

Speerpunten 2019 
In 2018 is onze voedselbank significant ingeteerd op het eigen vermogen. Diverse organisaties, 

die de Voedselbank in 2017 steunden, richtten zich in 2018 op andere goede doelen. Omdat 

meerdere organisaties dat tegelijkertijd deden, daalden de inkomsten dermate, dat er een 

beroep gedaan is op gemeentelijke subsidie om de voortgang van ons werk in 2019 veilig te 

stellen. De toezegging voor verlening van subsidie van de gemeente Zeewolde voor 2019 

mochten we in 2018 al ontvangen. 
 

In het komende jaar zullen diverse 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 (bijv. Koningsdag, Pinkendag); 

- vergroting aandacht serviceclubs. 

- nauwe samenwerking met Voedselbank ‘de Korenaar” in Lelystad. 
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Bestuur 

In 2018 was de samenstelling van het dagelijks bestuur als volgt: 

 Marnix Tamse, voorzitter (treedt af op 31-12-2018). 

 Frits Grijsen, penningmeester. 

 Carine de Wolff, secretaris (tot oktober 2018). 

 Erik Seinhorst, secretaris (m.i.v. oktober 2018). 

 Alice de Zeeuw, voedselveiligheid. 

 Karlien Lodewijk, PR en communicatie (treedt af op 31-12-2018). 

 

College van Advies 

In 2018 was de samenstelling van het College van Advies als volgt: 

 Jan Klop, voorzitter (treedt af op 31-12-2018). 

 Addie van den Hoek (treedt af op 30-06-2019). 

 David van Raalten. 

 

In het jaarverslag 2017 gaven we al aan dat Marnix Tamse de resterende termijn van de 

voorzitter waarneemt en we op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Met ingang van 1 januari 

2019 is met unanieme instemming van het bestuur Jan Klop als voorzitter benoemd. Verder is in 

oktober 2018 Carine de Wolff afgetreden als secretaris en zij is opgevolgd door Erik Seinhorst. 

Door de wisselingen en het aangekondigde aftreden van Karlien Lodewijk ontstaan er voor 2019 

drie vacatures: bestuurslid PR en communicatie, lid College van Advies en medio 2019 een 

vacature in het College van Advies als gevolg van het aftreden van Addie van den Hoek. 

 

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.  

 

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.  
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Financieel jaarverslag 
De bedragen in dit verslag zijn afgerond op hele euro’s. 

 
Balans per 31 december 
           Debet   Credit 

  2017 2018   2017 2018 

Bestelauto 8.438 6.227  Eigen vermogen 16.220 2.659  

Debiteuren 106 84  Reservering vervanging auto 5.562 7.773  

Spaarrekening 12.000 4.000  Reservering onderhoud auto 
 

1.200  

Betaalrekening 2.388 2.946  Crediteuren 1.668  2.143  

Vooruitbetaald 518 518         
23.450 13.775  

 
23.450 13.775  

 
Inkomsten en uitgaven                  

                                                              in euro’s                       in percentages                       

Inkomsten: 2017 2018  2017 2018 

Diaconieën 2.432 2.702  18% 16%  

Particulieren 872 1.078  6% 6%  

Steunfondsen en stichtingen 7.067 1.326  52% 8%  

VB Nederland 1.000 1.000  7% 6%  

Acties VB Zeewolde 505 758  4% 4%  

Overige inkomsten 338 481  2% 2%  

Verlies 1.443 10.150  11% 58%  

 13.657 17.495  100% 100%  

 
Uitgaven: 2017 2018  2017 2018 

Niet doelgerichte uitgaven  109  182  1% 1% 

Huur   408 1.250  3% 7% 

Opslag en vervoer pakketten     5.793  8.424  42% 48% 

Autokosten     3.510  4.736  26% 27% 

Afschrijving auto     2.996  2.210  22% 13% 

Vrijwilligerskosten         572  370  4% 2% 

Overige kosten         269  323  2% 2% 

   13.657  17.495  100% 100% 

 

Geldstromen: 

Via de rekening courant is in 2018 € 14.828,62 uitgegeven en € 15.386,42 ontvangen. 

 

Kascontrole 

De bij dit jaarverslag opgenomen financiële cijfers zijn goedgekeurd tijdens een controle op  

3 juni 2019. Deze controle is uitgevoerd door Erik Seinhorst en Alice de Zeeuw.  
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TOELICHTING INKOMSTEN 
 

Giften diaconieën 

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

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

van diaconieën bracht dit € 2.702 op. 
 

Giften particulieren 

Door een aantal particuliere donateurs wordt periodiek een gift overgemaakt naar onze 

voedselbank. De totale opbrengst daarvan in 2018 was € 1.078. 
 

Giften van steunfondsen en stichtingen 

Dit jaar ontvingen wij van steunfondsen en stichtingen een totaal bedrag van € 1.326, namelijk: 

 € 1.248 van de jaarlijkse RABO ClubSupport Actie; 

 € 78 van Sponsorkliks BV. 
 

Gift Voedselbanken NL 

Onze jaarlijkse gift van Voedselbanken Nederland bedroeg € 1.000 
 

Acties van de Voedselbank Zeewolde 

Met de Koningsdag en Pinkendag presenteerde wij ons aan het publiek. Onder andere door de 

verkoop van loten konden we onze kas verrijken met € 758. 
 

Overige inkomsten 

Doordat wij ten behoeve van de Stichting De Korenaar (Voedselbank Lelystad) vervoerskosten 

hebben gemaakt, ontvingen wij een vergoeding van € 250. 
 

Tot slot 

De inkomsten vielen dit jaar tegen, er is een tekort van € 10.150. Ons eigen vermogen is 

hierdoor sterk afgenomen. Daarom hebben we voor 2019 subsidie aangevraagd bij de 

gemeente Zeewolde. In december 2018 kregen we van de gemeente te horen dat in 2019 een 

voorschot subsidie wordt toegekend van maximaal € 11.718. Hierdoor kunnen we in 2019 weer 

verder gaan met onze activiteiten. 
 

Ter vergelijking is hieronder een procentuele verdeling van de inkomsten over de afgelopen  

5 jaren in een overzicht weergegeven. 

Inkomsten 2018 2017 2016 2015 2014 

Diaconieën 16% 18% 11% 19% 16% 

Particulieren 6% 6% 12% 12% 20% 

Steunfondsen en stichtingen 8% 52% 10% 10% 42% 

Voedselbanken NL 6% 7%       

Acties VB Zeewolde 4% 4%       

Overige 2% 2%       

Verlies 58% 11%    

Totaal 100% 100%    
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TOELICHTING UITGAVEN 
 

Voedselpakketten 

Onder voedselpakketten zijn weergegeven de kosten voor de voedselpakketten. De prijs hiervan 

bedroeg in 2018 € 5,03 (in 2017 € 4,12) per pakket en is ter dekking van de transport en 

opslagkosten. Voor de levensmiddelen zelf wordt niet betaald. Voor de levering van 

voedselpakketten, waarvan de distributie en verdeling via de Stichting de Korenaar in Lelystad 

verloopt, krijgt onze voedselbank periodiek een kostprijsfactuur. 
 

Bestelbus 

Onder de bestelbus zijn weergegeven de kosten van brandstof, autowassen, wegenbelasting, 

onderhouds- en reparatiekosten, verzekering en afschrijving. 
 

Overige kosten 

Onder overige kosten zijn diverse uitgaven weergegeven, zoals huurkosten, bankkosten, 

reiskosten wijzigingskosten KvK, kosten website, telefoonkosten en kosten ten behoeve van de 

jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. 
 

Tot slot 

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

hiervoor volledig afhankelijk van het distributiecentrum in Lelystad, plaatselijke supermarkten, 

andere lokale bedrijven en particulieren. De bestuurs- en adviesleden en de vrijwilligers werken 

allen onbezoldigd. 

 

Ter vergelijking is hieronder een procentuele verdeling van de uitgaven over de afgelopen  

5 jaren in een overzicht weergegeven. 

Uitgaven 2018 2017 2016 2015 2014 

Voedselpakketten 48% 42% 44% 44% 47% 

Bestelauto 40% 48% 43% 43% 42% 

Overige 12% 10% 13% 13% 11% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


