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JAARVERSLAG 2019 
 
Voorwoord 
 
Wat in 2005 begon als een particulier initiatief van een handvol gedreven mensen is 
inmiddels uitgegroeid tot een voedselbank van formaat.  
Aan het einde van 2019 telt onze “Voedselbank Midden-Limburg” 68 vrijwilligers, 
wordt er heel veel voedsel gered van vernietiging en worden ongeveer 600 monden 
wekelijks “gevoed”. Voor bijna de helft betreft het kindermondjes. 
Gestage groei in het aantal deelnemers en vrijwilligers stelt de voedselbank telkens weer 
voor een uitdaging maar maakt het voor de vrijwilligers ook des te meer de moeite waard 
zich in te zetten voor al diegene die op ons aangewezen zijn.  
Met een voldaan gevoel kijken we terug op het afgelopen jaar en met enthousiasme 
beginnen we aan het jaar waarin we 15 jaar zullen bestaan. 
Een jaar waarin de uitrol van uitgiftepunten compleet zal zijn, waarin vrijwilligersbeleid 
extra aandacht krijgt, waarin de regionale distributie in het vizier wordt genomen en waarin 
wij met elkaar gaan nadenken over meerjarig strategisch beleid. Kortom een jaar om met 
volle moed aan te beginnen. 
 
Stichting / organisatie. 
 
De Stichting Voedselbank Midden-Limburg kan terugkijken op een jaar met veel nieuwe 
initiatieven.  
2018  stond in het teken van de opening van de nieuwe locatie en de implementatie van 
het nieuwe beleid, waarbij mensen die een beroep op ons doen vriendelijk en gastvrij 
tegemoet getreden worden. 
Voor 2019 stond de opening van een derde en vierde uitgiftepunt op de agenda. De 
besprekingen voor het vijfde uitgiftepunt hebben veel aandacht gekregen.  
Daarnaast is ook veel aandacht besteed aan de positie en het functioneren van het 
regionaal distributiecentrum. Ook in het komende jaar zal extra tijd geïnvesteerd moeten 
worden in de realisatie van een toekomstbestendig RDC voor de zes Limburgse 
voedselbanken. 
 
De doorontwikkeling van de relatie met de omwonenden van onze voedselbank in 
Roermond hebben wij in 2019 verder kunnen waarmaken. Met enige regelmaat stellen wij 
gratis ruimte beschikbaar aan hen om te vergaderen. Daarnaast hebben zij binnen de 
muren van de voedselbank een plek gevonden voor hun wijkgebonden sociale 
ontmoetingen. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij de bestuurlijke organisatie veranderd. Dit werd onder 
andere ingegeven door de integriteitsnota van Voedselbanken Nederland, welke relaties 
binnen het bestuur van de eerste en tweede graad niet toestaat. 
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 (3) en een functionaris ‘Backoffice’, welke 
laatste functie wordt ingevuld door mevrouw Lilly Derikx. Haar voormalige taak van 
coördinator cluster “Intake & Begeleiding” is overgenomen door de heer Harry Bouvrie. 
Mevrouw Marijke Smeets heeft de portefeuille van coördinator “Uitgifte & Opvang” 
overgedragen aan mevrouw Daisy Ackema. Zelf is mevrouw Marijke Smeets voor de 
voedselbank actief binnen de verwerving van voedsel.  



 

Als coördinator “Verwerving & Logistiek” heeft de heer Nico Robbertz het stokje 
overgenomen van de heer Piet Dehing, welke laatste zich, samen met mevrouw Marijke 
Smeets, meer specifiek gaat bezighouden met verwerving. 
In de zijlijn kennen we nog een ICT-functionaris, een activiteitencommissie, een tuingroep 
en een technische dienst. 
 
Per 31 december 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:   Ger Boereboom 
Secretaris:   Jos van Buel 
Penningmeester:  Tineke Elshof 
Leden:   Ben Kamp  (Voedselveiligheid en Hygiëne) 
 
De samenstelling van het management- en ondersteuningsteam is als volgt: 
 
Coördinator Intake & Begeleiding  Harry Bouvrie 
Coördinator Verwerving & Logistiek Nico Robbertz 
Coördinator Opvang & Uitgifte:  Daisy Ackema 
Functionaris  Backoffice   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 2019 had het dagelijks bestuur regelmatig overleg met betrekking tot de 
dagelijkse gang en aangelegenheden die zich spontaan aandienden. 
In het kalenderjaar 2019 werden in totaal 8 vergaderingen belegd van het algemeen 
bestuur en één vergadering van het in november opgestart management- en 
ondersteuningsteam. Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt, die in de opvolgende 
vergadering ter goedkeuring zijn voorgelegd.  
Met regelmaat wordt er door het bestuur een nieuwsbrief, getiteld ‘Roermondse 
nieuwsbrief “Uit de Ortolaan”’ gestuurd aan alle vrijwilligers. In 2019 zijn er in totaal 6 
nieuwsbrieven gemaakt met gegevens uit de bestuursvergadering, overzichten aangaande 
het verloop bij de vrijwilligers en allerlei relevante zaken. De nieuwsbrieven dragen bij aan 
de onderlinge samenhang van de vrijwilligers, die verdeeld zijn over drie clusters en 
verschillende uitgiftepunten. 
 
Op woensdag 9 januari 2019 zijn we gestart met ons tweede uitgiftepunt voor de 
gemeente Echt-Susteren in het gebouw van de Stichting Menswel, Chatelainplein 31 te 
Pey-Echt. De uitgifte vindt daar iedere woensdag plaats van 14:00 tot 15:00 uur. Op 31 
december 2019 maken ongeveer 30 gezinnen gebruik van dit uitgiftepunt.  
Kort daarna, op 23 februari 2019, is het uitgiftepunt voor de gemeente Roerdalen open 
gegaan. Dit uitgiftepunt is gevestigd in het Groene Kruisgebouw aan de Nieuwe 
Holsterweg in Posterholt. Ook hier weten inmiddels ongeveer 30 gezinnen de voedselbank 
te vinden. Voor de actuele aantallen verwijzen wij graag naar onze website, tabblad “over 
ons”, keuze “kengetallen”. 
De besprekingen om een uitgiftepunt in de gemeente Leudal te realiseren hebben in 2019 
veel tijd en aandacht gevraagd. Tot september/oktober zijn, helaas vergeefs, gesprekken 
gevoerd met “de hertjes van Limburg”. Samenwerking bleek niet mogelijk. Aansluitend 
hebben wij de besprekingen opgepakt met de organisatie “Dianico” in Heythuysen. Deze 
contacten verlopen erg constructief en leiden tot de opening van een uitgiftepunt in 
Baexem per maart 2020. 
Op maandag 1 april werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) 
gehouden, die door 35 vrijwilligers werd bezocht; 17 vrijwilligers hadden zich afgemeld en 
9 vrijwilligers waren afwezig zonder kennisgeving. In deze vergadering is uitgebreid 
aandacht besteed aan de sterke groei van het aantal deelnemers en hebben we afscheid 
genomen van een aantal vrijwilligers (5) en gelijktijdig ook veel nieuwe vrijwilligers 
verwelkomd (29). 
Voorts werden de jaarstukken 2018 behandeld en bekrachtigd en werd tevens op 



 

voordracht van de vergadering door het bestuur décharge verleend aan de 
penningmeester. Tijdens deze jaarvergadering hebben de clustercoördinatoren verslag 
uitgebracht met betrekking tot hun activiteiten en aandachtspunten. 
 
Op 31 december 2019 telt de stichting in  totaal 68 vrijwilligers, verdeeld over bestuur & 
ondersteuning (12), de clusters intake & begeleiding (9), verwerving & logistiek (15) 
en opvang & uitgifte (32). 
Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat 
aanwezig. 
 
Voor wat betreft scholing communiceren wij met onze vrijwilligers het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale Roermond.  
Onze vrijwilligers hebben naast de workshops “Leren grenzen aangeven” en “Signaleren 
van laaggeletterdheid” diverse symposia gevolgd met betrekking tot armoede en schulden. 
Verder bezochten zij een presentatie over het leerproject voor deelnemers met psychische 
kwetsbaarheid, verslaving en afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarnaast kunnen vrijwilligers 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 voor rekening van de Voedselbank zijn. Naast het 
regionale aanbod kan ook scholing gevolgd worden, aangeboden door Voedselbanken 
Nederland. In 2019 zijn een paar mensen gestart met de cursus voedselveiligheid. 
 
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 2019 zijn 276 nieuwe aanvragen voor een voedselpakket 
binnengekomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2018. 
Alhoewel door de overheid gesteld wordt dat in 2019 iedereen er op vooruitgaat blijkt in de 
praktijk dat juist de armsten in onze samenleving niet of nauwelijks meeprofiteren van de 
economische vooruitgang. Zeker geldt dit voor de mensen die in een traject van 
schuldsanering zitten. Ook zijn in 2019 de toekenningscriteria wederom licht verruimd. 
 
Van de 276 nieuwe aanvragen werden er 173 gehonoreerd, zijnde 62,6 %.  
103 nieuwe aanvragen werden afgewezen. 
Gedurende 2019 werden 508 herintakes uitgevoerd bij de deelnemende gezinnen. Van 
385 gezinnen, zijnde 75,7%,  werd de deelname aan de voedselbank voortgezet. Van 123 
gezinnen werd afscheid genomen, omdat zij niet meer voldeden aan de 
toekenningscriteria.  
Daarnaast stroomden nog 68 gezinnen om wisselende redenen uit. 
 
Per saldo steeg het deelnemersaantal van 195 gezinnen (508 personen) op 1 januari 2019 
naar 216 gezinnen (550 personen) op 31 december 2019. Het aantal gezinnen dat 
gedurende het jaar 2019 gebruik heeft gemaakt van hulp van de voedselbank bedraagt 
413. (een stijging van 50,2% ten opzichte van 2018). 
Het aantal personen dat gedurende het jaar 2019 gebruik heeft gemaakt van hulp van de 
voedselbank bedraagt 1053 (een stijging van 47,68% ten opzichte van 2018). Het aantal 
kinderen < 18 jaar is opgelopen van 222 op 1 januari 2019 naar 259 op 31 december 2019 
(een stijging van 16,6% ten opzichte van 2018). 



 

Het aantal verstrekte voedselpakketten in 2019 bedroeg 11.040, een stijging van 5183 
pakketten ten opzichte van 2018 (88,5%). 
 
Voor 2020 verwachten wij een verdere stijging van het aantal deelnemers. Drie actoren 
zullen hierbij een significante rol spelen. Op de eerste plaats zijn de landelijke 
toekenningscriteria gewijzigd, waardoor mensen eerder in aanmerking komen. Daarnaast 
hebben wij in januari 2019 een uitgiftepunt in Echt-Susteren (Pey) geopend en in februari 
2019 is ook in Roerdalen (Posterholt) een uitgiftepunt van start gegaan.  
In maart 2020 hebben wij het uitgiftepunt in Leudal (Baexem) geopend. Daarmee zijn de 
extra uitgiftepunten in de ons omringende gemeenten gerealiseerd. Hierdoor zal het voor 
mensen makkelijker worden de gang naar de voedselbank te maken en deelnemer te 
worden.  
Alhoewel wij het liefste zien dat een voedselbank niet nodig is, zijn wij blij wanneer meer 
mensen de weg naar de voedselbank weten te vinden. 
Op de derde plaats zullen de gevolgen van de corona-crisis onze voedselbank niet 
onberoerd laten. 
 
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 kleinschalige winkeliers heeft in 2019  daarom extra aandacht 
gekregen en zal ook in het komende jaar een speerpunt zijn. Met name in de kernen waar 
een uitgiftepunt gevestigd is of wordt. 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 7 december 2019 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 2019 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 2019 
mochten wij weer aansluiten bij projecten rond armoede op scholen en hebben wij bij 
plaatselijke organisaties voorlichting mogen geven 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 2020  uitdrukkelijk aandacht krijgen. 
Het constructieve overleg met de vijf gemeenten in ons zorggebied heeft in de opmars 
naar uitgiftepunten geleid tot een open klimaat en prettige samenwerking, waarbij 
contacten met participatieraden en adviesraden in gang zijn gezet. Bijzonder is ook de 
realisatie van een tweewekelijks spreekuur van de gemeentelijke schuldsanering van de 
gemeente Roermond tijdens de uitgiftedag in Roermond. Voor onder andere de 
participatieraad van de gemeente Maasgouw en de raadscommissie Maatschappelijk 
domein van de gemeente Echt-Susteren is een presentatie verzorgd. 
 
De samenwerking met groente- en fruittelers heeft zich in 2019 voortgezet en uitgebreid.  
De aanschaf van kippen bij een aantal zorgboeren levert voor de voedselbank ‘kakelverse’ 
eieren op. 
Met de mogelijkheid om zelf voedsel in te kopen werd ook in 2019 terughoudend 
omgegaan. Immers de verstrekte voedselpakketten  vervangen niet, maar zijn aanvullend 
op de wekelijkse boodschappen. 
Een substantieel deel van de beschikbare geoormerkte gelden is aangewend om met 
Pasen aanvullend eieren in te kopen. De doorlopende groei in het aantal deelnemers zorgt 
er voor dat het soms noodzakelijk is aanvullend levensmiddelen te kopen. Het betreft dan 
vooral voedingsmiddelen die niet courant zijn in de wekelijkse leveranties. Met Kerst 
hebben we er voor gekozen geen extra aanvullingen te bieden, omdat iedere deelnemend 
gezin een kerstpakket kreeg uitgereikt op basis van een schenking van ruim 200 
kerstpakketten door Unilever. 
 



 

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 25% 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 2019 indringend onderwerp van gesprek geweest binnen het Regionaal Overleg 
Platform van alle voedselbanken in Limburg. 
Een en ander heeft geresulteerd in de oprichting van een stuurgroep en een drietal 
werkgroepen op het gebied van logistiek, organisatie en financiën. 
 
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. 
 
 
Overige activiteiten. 
 
Dit jaar werden de volgende extra activiteiten georganiseerd c.q. aangeboden:  
 

• Bij ontvangst worden deelnemers voorzien van een ‘aangekleed’ kopje koffie/thee 
of fris. Dit om de wachttijd te  veraangenamen en het sociale contact te bevorderen.  

• 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 bestond dit jaar uit een 
teambuildingsdag door middel van een spelactiviteit. Daarna genoten wij van een 
gezellig samenzijn en een BBQ. 

 
  



 

Donaties en Sponsoring. 
 
Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso is in 2019 € 1.735.  
Ten opzichte van 2018 valt een stijging te constateren van bijna 9%. 
Het totaal aan individuele giften, sponsoring en opbrengsten van (financiële) acties 
bedroeg € 10.957. Dat is méér dan 2 x zoveel als in 2018. 
Van de landelijke koepel Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van € 1.928 
ontvangen. 
 
Bij een aantal gelegenheden werd een grote hoeveelheid voedingsmiddelen gedoneerd, 
zoals bij de “dankdag voor de oogst” in de Minderbroederskerk en bij de Protestantse kerk 
in Maasbracht. Ook de Basisgroep Jonge Kerk heeft in 2019 weer in inzameling 
gehouden. Ook de plaatselijke afdelingen van de PvdA in Echt-Susteren, Roerdalen en 
Roermond namen op zaterdag 7  december 2019 actief deel aan de inzamelingsactie 
“samen voor de voedselbank”. Ook de Rondetafel-jongeren Roermond en wijkbewoners 
uit meerdere wijken in Roermond hebben de actie mede ondersteund. 
 
 
Subsidies. 

 
 

• Van de gemeente Roermond werd in 2019 een subsidie ontvangen van € 51.663. 
Dit bedrag bestaat uit een waarderingssubsidie van € 6.000 en een eenmalige 
subsidie van maximaal € 45.663, bedoeld voor de directe kosten van huisvesting, 
huur- en energiekosten. 
Het verschil tussen het subsidiebedrag en de werkelijke kosten zal na opmaak van             
de financiële jaarstukken worden gerestitueerd. Voor het boekjaar 2019 betreft dit 
een bedrag van € 1.707.  

 
• 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 € 1.300 ontvangen.  
Van de gemeente Echt-Susteren werd een waarderingssubsidie ontvangen van      
€ 2.500.  

 
 
Huisvesting. 
 
 
Binnen ons gebouw verlenen wij onderdak aan de Stichting Leergeld 
Roermond/Roerdalen.  
Naast het 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.  
Met ingang van 29 maart tot september 2019 heeft een onderdeel van de 
Vincentiusvereniging, conferentie Donderberg, op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 
uur spreekuur gehouden bij de voedselbank. 
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. 
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. Dit zal naar verwacht in 2020 zijn beslag krijgen. 
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. 
Per 1 oktober zijn wij gestopt met het aanbieden van kleding aan onze deelnemers. De 
resterende kleding hebben we geschonken aan de Kledingbank Limburg te Maasbracht 
(gemeente Maasgouw), waarvoor onze deelnemers al gedurende vele jaren tweemaal per 
jaar een verwijzing krijgen. 
 
In het komende jaar willen wij in overleg met de gemeente Roermond, die eigenaar is van 
het gebouw,  insteken op een duurzaam energieplan. Mogelijk dat daarbij ook de optie van 
zonnepanelen besproken kan worden. 
 
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 voedselbanken weten zich verenigd in het Regionaal Overleg Platform (ROP), dat 
het afgelopen jaar 6 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 regionale inzamelingsactie “Samen voor de Voedselbank”, samen met 
de regionale omroep L1.  
Ook gedurende 2019 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 komende jaar zal dit besluit via een aantal werkgroepen onder leiding van een 
stuurgroep verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.  
In 2019 werden de algemene ledenvergaderingen (3) van de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken (Voedselbanken Nederland) in Houten bijgewoond. In beginsel neemt de 
voorzitter tezamen met een medebestuurslid aan deze bijeenkomsten deel. De agenda is 
leidend voor onze vertegenwoordiging. 
Het besluit van 7 november om de toelatingsnormen te verruimen zal vanaf 1 januari 2020 
worden toegepast. 
De vereniging en het landelijke servicecentrum zijn in toenemende mate van groot belang 
voor de aangesloten voedselbanken (inmiddels 170) en in de huidige lokale praktijk al niet 
meer weg te denken. 
 
Website. 
 
In 2019 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. 
Ook vinden sponsoren hun logo terug op onze website. 
Op vele fronten weten de organisaties en de voedselbank elkaar steeds beter te vinden.  
Het Maatschappelijk Platform Roermond, waaraan de Stichting Voedselbank Midden-
Limburg ook deelneemt, biedt hiertoe eveneens uitstekende mogelijkheden. 
 
 



 

Aanvullende toelichting Jaarrekening en Begroting (zie bijlagen). 
 
Wat de exploitatiekosten betreft hebben we in 2019 de begroting royaal overschreden.  
Dit is voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van onze activiteiten. Door een flinke 
stijging van de giften en donaties is het nadelig resultaat beperkt gebleven. Omdat er in 
het verleden voorzieningen en reserves zijn opgebouwd, leidt het nadelige resultaat niet 
tot problemen.  
 
Toelichting op de balans: 

Onder voorzieningen zijn de volgende reserveringen opgenomen: 
1. De reservering nieuwbouw voor vervanging/investeringen in het gebouw. 
2. De exploitatiereserve (op de balans onder de naam Voorziening algemeen) Deze 

exploitatiereserve is belangrijk om bij (gedeeltelijk) wegvallen van huidige 
inkomstenbronnen tijd en ruimte te creëren om naar alternatieve financiering om te 
zien.  

3. De investeringsreserve met het doel vervanging van materiële vaste activa mogelijk 
te maken. In 2019 gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe auto.   

 
 
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.  
 
 
Jos van Buel, secretaris 
 
Bijlage 1 : Jaarrekening 2019, samengesteld door Scheers Groep, Accountants 
Bijlage 2 : Begroting 2020 
 
   

   

   

   

   

   

   

    

  Begroting 2020 

BATEN     

Giften en Opbrengst akties 8.500,00   

Bijdrage landelijke koepel 3.000,00   

Waarderingssubsidie Gemeenten 12.800,00   

Subsidie Gem. Roermond tbv directe kosten 40.000,00   

Verhuuropbrengst Stg Leergeld 3.000,00   

Totaal bruto resultaat   67.300,00 

      

Som financiële baten en lasten   -250,00 

      

Totaal BATEN   67.050,00 

      

LASTEN     

      



 

Totaal inkoop goederen 500,00   

      

Huur Gemeente Roermond 27.000,00   

Vergoeding gemeentelijke investering 3.200,00   

Energiekosten 18.685,00   

Schoonmaakkosten gebouw 3.000,00   

Overige huisvestingskosten 2.800,00   

Totaal huisvestingskosten 54.685,00   

      

Brandstoffen auto 3.300,00   

Onderhoudskosten auto 500,00   

Overige kosten auto 2.300,00   

Totaal autokosten 6.100,00   

      

Totaal kantoorkosten 2.330,00   

      

Totaal algemene kosten 5.700,00   

      

      

Totaal LASTEN   69.315,00 

      

RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVINGEN   -2.265,00 

      

Totaal afschrijvingen   7.600,00 

      

RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN   -9.865,00 

 


