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Voorwoord
De Stichting Voedselbank Midden Limburg biedt met genoegen haar jaarverslag 2020
aan.
Een in alle opzichten en bij ieder bekend vreemd jaar, waarbij Covid-19 ons leven is gaan
beheersen. Privé, professioneel en in sociaal-maatschappelijk opzicht heeft de
Coronapandemie invloed, ook op de Stichting Voedselbank Midden Limburg.
De voedselbank van formaat waarover wij vorig jaar schreven in ons jaarverslag is meer
dan ooit een belangrijke voorziening binnen het armoededomein dat wij in Nederland en
meer in het bijzonder in onze regio kennen.
In meerdere opzichten is 2020 een bijzonder jaar geweest.
Het hoeft geen betoog dat de pandemie Covid-19 in 2020 op diverse manieren haar
sporen heeft achtergelaten.
Mede door de pandemie is het deelnemersaantal sterk gegroeid, waarover later meer. Ook
het vrijwilligersbestand laat een bijzondere ontwikkeling zien.
Telde onze “Voedselbank Midden-Limburg” aan het einde van 2019 68 vrijwilligers, dan
zien we dit aantal in 2020 stijgen naar 92. (31 december 2020)
Een bijzondere ervaring was het feit dat velen bij gebrek aan eigen werk als gevolg van
Covid-19 zich tijdelijk voor de voedselbank hebben ingezet. Bijzonder daarbij was de inzet
van een aantal koks, dat van gedoneerde levensmiddelen uit de horeca maaltijden heeft
bereid en diepgevroren voor onze deelnemers.
Dat alles maakte het mogelijk voor onze vaste vrijwilligers, die eveneens in de zorg
werken of zij die een leeftijd hebben waardoor zij zich tot de “kwetsbare mensen” mogen
rekenen, tijdelijk een stapje terug te doen.
Alhoewel we niet in de gelegenheid waren ons 15-jarig bestaan te vieren en corona voor
veel extra werk heeft gezorgd kijken we met een voldaan gevoel terug op het afgelopen
jaar en met enthousiasme beginnen we aan 2021.
Een jaar waarin wij onze gedachten over een meerjarig strategisch beleid zullen proberen
te implementeren en waarin een toekomstbestendige regionale distributie zal worden
vormgegeven. Kortom een jaar om met kracht de schouders onder te zetten.
Stichting / organisatie.
De Stichting Voedselbank Midden-Limburg kan terugkijken op een jaar met veel nieuwe
initiatieven.
In 2020 is ook ons vijfde uitgiftepunt in Baexem (Gemeente Leudal) in gebruik genomen.
De samenwerking met de organisatie “Dianico” ligt daar aan ten grondslag, maar moet
nog verder worden uitgebouwd. De beperkingen als gevolg van de pandemie hebben dit
proces vertraagd. In 2021 zullen we dit zeker oppakken.
De positie en het functioneren van het regionaal Distributiecentrum heeft in dit jaar veel
aandacht gekregen. Vanuit een speciaal daarvoor opgerichte stuurgroep zijn werkgroepen
op het gebied van Organisatie, Logistiek en fFnanciën begonnen met het uittekenen van
de huidige situatie en de mogelijkheden in de toekomst. De eindrapportage van de
stuurgroep is uitgangspunt voor verdere bespreking.

In het komende jaar zal extra tijd geïnvesteerd moeten worden in de definitieve realisatie
van een toekomstbestendig RDC voor de zes Limburgse voedselbanken. Ten tijde van de
samenstelling van dit jaarverslag is er nog geen besluit genomen over de definitieve
locatie.
Van de mogelijkheid voor de omwonenden van onze voedselbank in Roermond om gratis
gebruik te maken van onze vergaderruimten is gelet op Covid-19 het afgelopen jaar
nauwelijks gebruik gemaakt. Wij hopen van harte de banden met de wijk weer op te
nemen, wanneer het fysieke samenzijn van mensen weer mogelijk is.
Het afgelopen jaar hebben wij voor de uitgifteplaatsen buiten Roermond een aparte
coördinator aangesteld in de persoon van Marga Moberts.
Het bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. De vierde
bestuurszetel wordt ingenomen door degene die voedselveiligheid in portefeuille heeft.
Rechtstreeks naast het bestuur functioneert een “management en ondersteuningsteam”
dat wordt gevormd door de clustercoördinatoren (4) en een functionaris ‘Backoffice’. (1)
In de zijlijn kennen we nog een ICT-functionaris (1), een activiteitencommissie, een
tuingroep en een technische dienst. (2)
Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Ger Boereboom
Jos van Buel
Tineke Elshof
Ben Kamp

(Voedselveiligheid en Hygiëne)

De samenstelling van het management- en ondersteuningsteam is als volgt:
Coördinator Intake & Begeleiding
Coördinator Verwerving & Logistiek
Coördinator Opvang & Uitgifte:
Coördinator Opvang & Uitgifte regio
Functionaris Backoffice

Harry Bouvrie
Nico Robbertz
Daisy Ackema
Marga Moberts
Lilly Derikx

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur van de
Stichting en zijn als bestuurders (gezamenlijk bevoegd) ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (KvKnr: 12059740).
Gedurende 2020 had het dagelijks bestuur regelmatig overleg met betrekking tot de
dagelijkse gang en aangelegenheden die zich spontaan aandienden. Als gevolg van
Covid-19 vond dit overleg overwegend telefonisch en vaak äd hoc” plaats.
Daarnaast is een speciaal “crisisteam Corona” in het leven geroepen, dat aansluitend aan
de persconferenties van het kabinet de gevolgen voor de voedselbank besprak en in de
lijn van de landelijke maatregelen de praktische consequenties voor onze voedselbank en
haar uitgiftepunten vaststelde en implementeerde. Meermaals is een “Corona-protocol”
opgesteld en onder de vrijwilligers en deelnemers verspreid. De meest verreikende
maatregel is wel dat wij onze deelnemers in tijdslots hebben ontvangen, om aldus grote
groepen te voorkomen. Per deelnemend gezin mocht maar één persoon de voedselbank
bezoeken.

Daarnaast zijn natuurlijk veel hygiënemaatregelen genomen. Te denken valt aan
uitgebreide handhygiëne, de verplichting van het dragen van mondkapjes, de invoering
van looproutes en dergelijke.
In het kalenderjaar 2020 is slechts één fysieke vergadering belegd met het managementen ondersteuningsteam. Steeds zijn belangrijke zaken “ad hoc” besproken met de
verantwoordelijke coördinator of via de functionaris Backoffice in de organisatie
vormgegeven.
Daarnaast hebben wij gepoogd de communicatie met alle vrijwilligers gaande te houden
via de zogeheten “nieuwsbrief “Uit de Ortolaan”’. De onderlinge samenhang van de
vrijwilligers, die verdeeld zijn over drie clusters en verschillende uitgiftepunten vraagt
dringend om een fysieke bijeenkomst. Helaas zal dat vóór de zomer van 2021 nog niet
mogelijk zijn. Wij kijken uit naar dit moment!
Als gevolg van de maatregelen met betrekking tot Covid-19 was het derhalve ook niet
mogelijk een algemene vrijwilligersvergadering te houden. Het bestuur heeft de
jaarstukken opgesteld en aan de accountant voorgelegd. Vóór 1 mei 2020 hebben we de
jaarstukken openbaar gemaakt (gemeenten in Midden-Limburg) en op onze website
geplaatst.
Op 31 december 2020 telt de stichting in totaal 92 vrijwilligers, verdeeld over bestuur &
ondersteuning (13), de clusters intake & begeleiding (13), verwerving & logistiek (24)
en opvang & uitgifte (42).
Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat
aanwezig.
Hoofdactiviteit Voedselhulp.
De corebusiness van Stichting Voedselbank Midden-Limburg is het inzamelen van
overschotten levensmiddelen en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die
hiervoor het meest in aanmerking komen, de allerarmsten in onze samenleving.
Daarnaast wil zij een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van haar
deelnemers, zodat deze zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen
voorzien.
A. Deelnemers
Gedurende het jaar 2020 zijn 237 nieuwe aanvragen voor een voedselpakket
binnengekomen.
Van de 237 nieuwe aanvragen werden er 164 gehonoreerd, zijnde 69,2% (in 2019 62,6%).
Slechts 70 aanvragen werden afgewezen en 5 aanvragen werden op pending gezet. Ten
opzichte van het jaar ervoor zijn beduidend minder aanvragen (103 in 2019) afgewezen.
Gedurende 2020 werden 481 herintakes uitgevoerd bij de deelnemende gezinnen. Van
404 gezinnen, zijnde 84 %, werd de deelname aan de voedselbank voortgezet. Beduidend
meer dan in 2019 (75,7%). Van 68 gezinnen werd afscheid genomen, omdat zij niet meer
voldeden aan de toekenningscriteria.
Daarnaast stroomden nog 168 gezinnen om wisselende redenen uit.
Per saldo steeg het deelnemersaantal van 217 gezinnen (560 personen) op 1 januari 2020
naar 322 gezinnen (783 personen) op 31 december 2020. Een toename van 48,4%.

Het totaal aantal gezinnen dat gedurende het jaar 2020 gebruik heeft gemaakt van hulp
van de voedselbank bedraagt 561. (een stijging van 35,8% ten opzichte van 2019).
Het totaal aantal personen dat gedurende het jaar 2020 gebruik heeft gemaakt van hulp
van de voedselbank bedraagt 1403 (een stijging van 33,25% ten opzichte van 2019). Het
aantal kinderen < 18 jaar is opgelopen van 259 op 1 januari 2020 naar 297 op 31
december 2020 (een stijging van 14,7% ten opzichte van 2019). Het aantal kinderen >18
jaar bedraagt 85 op 31 december 2020.
Het aantal verstrekte voedselpakketten in 2020 bedroeg 13.624, een stijging van 2584
pakketten ten opzichte van 2019 (23,5%).
Voor 2021 verwachten wij een verdere stijging van het aantal deelnemers.
Twee actoren zullen hierbij een significante rol spelen.
Op de eerste plaats heeft het opzetten van de uitgiftepunten in Echt-Susteren, Roerdalen,
Maasgouw en Leudal ertoe geleid dat meer gezinnen zich hebben aangemeld voor
deelname aan de voedselbank. De verwachting voor 2020 dat door het opzetten van extra
uitgiftepunten het voor meer mensen makkelijker is om de gang naar de voedselbank
maken, is uitgekomen. Wij houden er rekening mee dat die trend zich in 2021 zal
voortzetten.
Verder zullen de gevolgen van Covid-19 voor de Nederlandse economie naar verwachting
leiden tot een behoorlijke toename. In de tweede helft van 2020 is er mede hierdoor, een
toename van 48% deelnemers geregistreerd en mede door de economische crisis als
gevolg van Covid-19 verwachten wij dat dit percentage ook voor 2021 zal gelden en
misschien nog wel hoger zal zijn.
B. Voedselverwerving
Mede door het sterk stijgende aantal deelnemers was ook het afgelopen jaar het op peil
houden van de inhoud van de voedselpakketten een extra zorg. Als landelijke richtlijn
wordt uitgegaan van 25 items in een eenpersoons pakket. De samenwerking met
regionale supermarkten en kleinschaliger winkeliers heeft in 2020 wederom veel aandacht
gekregen. De twee vrijwilligers met een speciale taak binnen de voedselverwerving zijn in
hun activiteiten ernstig gehinderd door de Covid-19 maatregelen. In het komende jaar zal
voedselverwerving daarom opnieuw een speerpunt moeten zijn. In dit verband moet ook
de actie “ Samen voor de voedselbank” in december genoemd worden als een belangrijke
inzameling, waar wij feitelijk niet zonder kunnen. Deze actie op zaterdag 12 december
2020 hebben wij samen met onze vrijwilligers en vrijwilligers van andere organisaties
gestalte gegeven. Dit leverde een grote hoeveelheid lang houdbare producten op. De
verwerking en uitgifte hiervan zal een belangrijk deel van 2021 in beslag nemen.
Een belangrijk effect van deze actie is dat jonge mensen (bijvoorbeeld op basisscholen en
in het voortgezet onderwijs) bekend en bewust gemaakt worden van het feit dat het
hebben van dagelijks voedsel niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. Ook in 2020
mochten wij weer aansluiten bij projecten rond armoede op scholen en hebben wij bij
plaatselijke organisaties voorlichting mogen geven (zij het corona-proof) over de
werkzaamheden van de voedselbank. Meer bekendheid geven aan het gezicht van de
voedselbank en meer nog aan het wezen ervan zal ook in 2021 uitdrukkelijk aandacht
krijgen.
Hier mag niet onvermeld blijven dat wij het afgelopen jaar enorme support hebben
gekregen van diverse organisaties, die spontaan voedsel inzamelden, of sportieve
prestaties leverden, waarbij de opbrengst aan de voedselbank werd gedoneerd. Ook een
aantal stichtingen is ons erg welgezind geweest. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen
aan het behalen van onze doelstellingen in een situatie waar de aanvoer van voedsel
terugliep, terwijl het aantal deelnemers toenam.

De samenwerking met groente- en fruittelers heeft zich in 2020 voortgezet en uitgebreid.
Het ligt in de bedoeling om met het landelijke project “Groente & Fruitbrigade” te zorgen
voor 1 kilo vers fruit en 1 kilo verse groenten per week voor ieder gezin. Een ambitieus
streven, waarbij wij graag betrokken zijn en blijven.
De verstrekte voedselpakketten vervangen niet, maar zijn aanvullend op de wekelijkse
boodschappen. Toch hebben wij in 2020 vaker gebruik moeten maken van de mogelijkheid
om zelf voedsel in te kopen . Dankzij bovenvermelde donaties werden wij hiertoe ook in de
gelegenheid gesteld en kon een substantieel deel van de beschikbare geoormerkte gelden
hiertoe worden aangewend. De doorlopende groei in het aantal deelnemers zorgt er voor
dat het soms noodzakelijk is aanvullend levensmiddelen te kopen om het gewenste
kwaliteitsniveau (mogelijkheid tot het bereiden van drie gezinsmaaltijden volgens de schijf
van vijf) te behalen. Het betreft dan vooral voedingsmiddelen die niet courant zijn in de
wekelijkse leveranties en/of die volgens de “schijf van vijf” ontbreken. De bijzondere geste
van Stichting Wereldwinkel Roermond, die als gevolg van de definitieve sluiting van haar
activiteiten in Roermond ons voor de duur van twee jaar iedere maand voor een bedrag
van € 1000 “fair trade”-levensmiddelen aanbiedt sluit hier naadloos op aan. Deze
welkome sponsoring loopt door in het kalenderjaar 2021.
Met Kerst hebben we er ook dit jaar voor gekozen geen extra aanvullingen te bieden,
omdat ieder deelnemend gezin een kerstpakket kreeg uitgereikt op basis van een
schenking van ruim 300 kerstpakketten door Unilever.
C. Samenwerking
Het voortdurend constructieve overleg met de vijf gemeenten in ons zorggebied heeft
geleid tot een aantal nieuwe initiatieven gericht op samenwerking tussen diverse instanties
die zich bezighouden met hulpverlening. (Stg. De Vijf, Stg. Mee)
De contacten met participatieraden en adviesraden staan als gevolg van Covid-19 op een
laag pitje. Dit zal in de tweede helft van 2021 zeker weer worden opgepakt.
Ditzelfde geldt voor het tweewekelijks spreekuur van de gemeentelijke schuldsanering van
de gemeente Roermond tijdens de uitgiftedag in Roermond.
D. RDC
Het regionale distributiecentrum (RDC) mag hier niet onvermeld blijven. Van hieruit
worden immers de landelijke voedselstromen beheerd en verdeeld over de zes Limburgse
voedselbanken. De bijdrage in de hoeveelheid voedsel dat via onze voedselbank de
doelgroep bereikt wordt voor ongeveer 65% betrokken van het RDC. Het is derhalve een
onmisbare schakel in het geheel. Reden te meer om de organisatie van het RDC goed
onder de loep te nemen. Hernieuwde afstemming van de feitelijke werkwijze en dagelijkse
gang op de landelijk gemaakte afspraken is geen sinecure.
De provinciale subsidie aan het RDC wordt door ons dan ook bijzonder gewaardeerd. (zie
ook: regionale samenwerking pagina 8)
Hoe het RDC ook op middellange termijn haar functie adequaat kan uitvoeren en borgen
is in 2020 indringend onderwerp van gesprek geweest binnen een drietal werkgroepen op
het gebied van logistiek, organisatie en financiën. Wij verwachten dit proces in het voorjaar
van 2021 af te sluiten.
E. Certificaat voedselveiligheid
Ook dit jaar werd bij een onaangekondigde hercontrole het certificaat voedselveiligheid
verleend, waarbij opnieuw de groene status werd gecontinueerd. Voedselveiligheid staat
hoog in ons vaandel en het doet goed wanneer ons streven langs de weg van de inspectie
met hoge score wordt beloond.

Scholing
Voor wat betreft scholing communiceren wij met onze vrijwilligers het aanbod van de
vrijwilligerscentrale Roermond. Voor verwerving zijn wij in overleg met Voedselbanken
Nederland wat betreft een cursusaanbod. De vrijwilligers kunnen daarnaast ook zelf
aangeven wanneer zij scholing wensen. Wanneer de scholing relevant is kan deze,
conform het vastgestelde scholingsbeleid worden gevolgd. In dat geval zullen de kosten,
onder voorwaarden, voor rekening van de Voedselbank zijn. Naast het regionale aanbod
kan ook scholing gevolgd worden, aangeboden door Voedselbanken Nederland.
Overige activiteiten.
Dit jaar werden de volgende extra activiteiten georganiseerd c.q. aangeboden:
⚫ Doorverwijzing (2x / jaar) naar Kledingbank Limburg voor zomer- en
wintergarderobe.
⚫ Doorverwijzing naar professionele hulpverlenende instanties
⚫ Verjaardagsbox voor kinderen van deelnemers van 1 t/m 17 jaar via
Stichting Jarige Job.
⚫ Kerstpakkettenactie via de media om te voorzien in de lacune in het
aanbod, gedurende de “stille weken” .
⚫ Kerstactie via de Vincentiusvereniging Roermond, waarbij de
deelnemers uit Roermond een aantal levensmiddelenbonnen,
gerelateerd aan de grootte van het gezin, krijgt aangeboden.
⚫ Dankzij de vrijwillige inzet van een paar mensen werden ook dit jaar
geheel belangeloos zelf vervaardigde of gespaarde kerstpresentjes
aan de deelnemers aangeboden.
Wij zijn de mensen die dit ieder jaar weer vorm geven hiervoor zeer
erkentelijk.
⚫ De jaarlijkse terugkerende vrijwilligersactiviteit heeft dit jaar als gevolg van Covid-19
geen doorgang gevonden. In plaats daarvan hebben wij de kerstwens aan al onze
vrijwilligers aangevuld met een bescheiden waardebon als blijk van onze
waardering voor hun tomeloze inzet.
Huisvesting.
Binnen ons gebouw verlenen wij onderdak aan de Stichting Leergeld
Roermond/Roerdalen.
Naast de permanente verhuur aan “Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen ” heeft de
stichting Lusadisu voor de opslag van haar spullen ten behoeve van Congo bij ons ruimte
gevonden in de kelder.
Voor de Boekenbeurs hebben wij in de kelder eveneens ruimte beschikbaar voor opslag.
Ook is in de kelder een fietsenmaker actief die ten behoeve van de Vincentiusvereniging
Roermond fietsen in orde maakt voor mensen met de smalste beurs.
Vanaf april 2019 houdt het wijkteam MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld)
iedere eerste dinsdag van de maand van 15.00 uur tot 16.30 uur in de vergaderkamer een
wijkspreekuur voor de bewoners van Maasniel. De bewoners kunnen op het spreekuur
terecht met vragen over leefbaarheid, veiligheid of zorg. In verband met Covid-19 is dit
spreekuur vooralsnog opgeschort.

Aan het einde van het jaar 2019 hebben wij positief gereageerd op een verzoek van de
gemeente Roermond ruimte beschikbaar te stellen voor het project UP ten behoeve van
statushouders. Ook hier geldt dat Covid-19 roet in het eten heeft gegooid.
Vanzelfsprekend zullen wij onze toezegging ook in 2021 gestand doen.
Al met al krijgt ons gebouw steeds meer een multifunctionele bestemming en dat is niet
alleen plezierig, maar ook van belang voor de positie die de voedselbank inneemt in de
samenleving en de samenwerking tussen verschillende hulpverlenende instanties.
Zoals in ons vorige jaarverslag aangekondigd hebben wij in 2020 in overleg met de
gemeente Roermond, die eigenaar is van het gebouw, actief ingestoken op een duurzaam
energieplan. Hiertoe is een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst ter vervanging van de
35 jaar oude, energieverslindende verwarmingsketel. Een afspraak met de wethouder
Financiën voor verdergaande duurzaamheidsactiviteiten, waaronder Led-verlichting en
zonnepanelen is omwille van Covid-19 vooralsnog uitgesteld. Dit thema krijgt in 2021
zeker onze aandacht.
Regionale/Landelijke samenwerking.
Voedselbank Midden-Limburg rekent de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw,
Roerdalen en Roermond tot haar werkgebied. In de gehele provincie hebben 6
voedselbanken bestaansrecht: Voedselbank Noord-Limburg, Voedselbank Peel en Maas,
Voedselbank Venlo, Voedselbank Weert, Voedselbank Midden Limburg en Voedselbank
Limburg Zuid. Deze laatste heeft ook de exploitatie van het regionaal Distributie Centrum.
De zes voedselbanen weten zich verenigd in het Regionaal Overleg Platform (ROP), dat
het afgelopen jaar 3 keer heeft vergaderd.
In beginsel nemen de secretaris en voorzitter aan deze vergaderingen deel. De voorzitter
van onze voedselbank is binnen het ROP gekozen als haar voorzitter.
Onderwerpen van gesprek waren vooral de onderlinge samenwerking, de voorbespreking
van de landelijke vergaderstukken, de formele relatie van voedselbanken met betrekking
tot het RDC en de uitwisseling van “good practices”.
Ook gedurende 2020 is de discussie voortgezet met betrekking tot de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse voedselbanken enerzijds en het
Regionaal Distributie Centrum anderzijds. De Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft in 2017 besloten dat een
distributiecentrum onder verantwoordelijkheid valt van de aangesloten voedselbanken. In
het afgelopen jaar is dit besluit via een aantal werkgroepen onder leiding van een
stuurgroep verder uitgewerkt. Wij verwachten in het komende jaar de implementatie
hiervan.
In 2020 werden de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken (Voedselbanken Nederland) via “Zoom” bijgewoond. In beginsel neemt de
voorzitter tezamen met een medebestuurslid of lid van het managementsteam aan deze
bijeenkomsten deel. De agenda is leidend voor onze vertegenwoordiging.
Het besluit van november 2020 om de toelatingsnormen voor 2021 ongewijzigd te laten
zullen wij toepassen.
De vereniging en het landelijke servicecentrum zijn in toenemende mate van groot belang
voor de aangesloten voedselbanken (inmiddels 171) en in de huidige lokale praktijk al niet
meer weg te denken.

Website.
In 2020 bezochten duizenden individuele bezoekers onze website. De website blijkt een
prima communicatiemiddel tussen de Stichting Voedselbank Midden-Limburg en haar
deelnemers en de vrijwillige en professionele organisaties, die zich betrokken weten met
de hulp aan mensen uit onze doelgroep. Ieder kwartaal publiceren wij onder andere de
kengetallen.
Bezoekers kunnen de logo's van onze sponsoren vinden, waarmee het sociaal
maatschappelijk ondernemen, door de sponsor extra gemarkeerd wordt.
Op vele fronten weten de organisaties en de voedselbank elkaar steeds beter te vinden.
Het Maatschappelijk Platform Roermond, waaraan de Stichting Voedselbank MiddenLimburg ook deelneemt, biedt hiertoe eveneens uitstekende mogelijkheden.
In het jaar 2021 zullen wij de website vernieuwen en onze positie op het gebied van
communicatie en ICT uitdrukkelijk versterken.
Subsidies.
•

Van de gemeente Roermond werd in 2020 een subsidie ontvangen van
€ 48.540. Dit bedrag bestaat uit een waarderingssubsie van € 6.000 en een
eenmalige subsidie van maximaal € 42.540, bedoeld voor de directe kosten van
huisvesting, huur- en energiekosten.
De werkelijke kosten waren in 2020 € 3.727 hoger dan het toegekende
subsidiebedrag.

•

Ook de regiogemeenten werden dit jaar weer voor een subsidie benaderd.
Van de gemeente Maasgouw werd een waarderingssubsidie van € 1.000
ontvangen;
Van de gemeente Roerdalen werd een waarderingssubsidie van € 2.000
ontvangen;
Van de gemeente Leudal werd een waarderingssubsidie van € 2.100 ontvangen.
Van de gemeente Echt-Susteren werd een waarderingssubsidie ontvangen
van € 2.500.

Donaties en sponsoring
Door Covid-19 is er veel meer geld ontvangen van zowel particulieren, bedrijven als
stichtingen.
Door de uitbreiding van de uitgiftepunten was er een 2 e auto nodig.
6 bedrijven van bedrijvenpark Willem Alexanderhaven Roermond hebben we bereid
gevonden ons te steunen met een eenmalige donatie voor de aanschaf van de auto en
voor de komende 3 jaren een bijdrage in de kosten van deze auto.
Aanvullende toelichting Jaarrekening en Begroting (zie bijlagen).
Bij de vergelijking van de cijfers in de jaarrekeningen van 2019 en 2020 zijn er bij twee
posten grote verschillen:
- de ontvangen giften en donaties
- de inkoop van goederen.
Deze grote verschillen worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19.
Hierdoor is er ook een groot verschil ontstaan tussen de begrote en werkelijke jaarcijfers.

Slotopmerking.
Dit jaarverslag bevat (een deel van de) verplichte ANBI-informatie en dient (mede) als
verantwoording naar subsidieverleners en eventueel sponsoren en donateurs en bevat
derhalve informatie, die in dat kader vereist c.q. relevant is.
Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is geweest de meest essentiële
zaken te benoemen en daarbij zo concreet mogelijk te zijn.
Verder is het onmogelijk in dit jaarverslag in alles volledig te zijn.

Roermond, april 2021

Jos van Buel
Voedselbank Midden-Limburg
Secretaris
Postbus 2341
6040 DB Roermond
0475 - 76 91 46 (secretariaat)
www.voedselbankmiddenlimburg.nl

Bijlage 1 : Jaarrekening 2020, samengesteld door Scheers Groep, Accountants
Bijlage 2 : Begroting 2021

Bijlage 2: begroting 2021

Begroting 2021
BATEN
Giften en Opbrengst akties
Bijdrage landelijke koepel
Waarderingssubsidie Gemeenten
Subsidie Gemeente Roermond tbv directe kosten
Subsidie Gemeente Leudal tbv huur
Verhuuropbrengst Stichting Leergeld
Sponsoring Fiat Ducato onderhoud
Totaal bruto resultaat

45.000,00
2.600,00
13.600,00
43.000,00
4.200,00
3.175,00
3.000,00
114.575,00

Som financiële baten en lasten

-400,00

Totaal BATEN

114.175,00

LASTEN
Totaal inkoop goederen

20.000,00

Huur Gemeente Roermond
Vergoeding gemeentelijke investering (R'mnd)
Huur Gemeente Leudal
Energiekosten
Schoonmaakkosten gebouw
Overige huisvestingskosten
Containerkosten
Totaal huisvestingskosten

29.070,00
3.000,00
4.200,00
17.500,00
3.500,00
3.500,00
2.500,00
63.270,00

Brandstoffen auto
Onderhoudskosten auto

5.000,00
1.000,00

Verzekeringskosten
Motorrijtuigenbelasting
Diverse kosten auto
Totaal autokosten

6.000,00
1.100,00
1.500,00
14.600,00

Totaal kantoorkosten inclusief ICT
Totaal algemene kosten
Totaal LASTEN

6.000,00
12.500,00
116.370,00

RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVINGEN

-2.195,00

Totaal afschrijvingen

12.000,00

RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN

-14.195,00

