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JAARVERSLAG 2015 
 
 
Stichting / organisatie. 
 
In het afgelopen jaar hebben zich enkele organisatorische wijzigingen voorgedaan.  
Zo legde Paul Schreur per 20 maart 2015 zijn functie van voorzitter neer. Dit was voor secretaris Henk 
Vogel (mede) aanleiding zijn functie ter beschikking te stellen. 
Beide vacatures zijn nog niet vervuld. Wel is dhr. Herman Linssen, medeoprichter en eerste voorzitter, 
bereid gevonden tijdelijk als voorzitter te fungeren. 
 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2015 is als volgt:  
 
voorzitter: Herman Linssen a.i. 
secretaris: Henk Vogel (demissionair) 
penningmeester: Jan de Jong 
leden: Ben Kamp (cluster verwerving & logistiek) 
 Margo Lemon (cluster opvang & uitgifte) 
 Marry Vogel (cluster intake &  begeleiding) 
Secretaris en penningmeester zijn als bestuurders van de stichting (gezamenlijk bevoegd) ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. 
 
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, had in principe elke 
donderdagmiddag overleg over lopende zaken. 
Met een frequentie van 1x/2 maanden werden in totaal 6 vergaderingen belegd van het algemeen 
bestuur. Van de bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt, die in de opvolgende bestuursvergadering 
ter goedkeuring aan het bestuur zijn voorgelegd. Van elke bestuursvergadering werd tevens een verslag 
gemaakt, dat naar alle vrijwilligers werd gedistribueerd. Basis voor dit verslag zijn de notulen, die in 
principe integraal worden overgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor concrete financiële of 
gevoelige informatie, die wordt weggelaten of in algemene termen omschreven. 
 
Op 23 februari werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) belegd, die door 28 
vrijwilligers werd bezocht, 7 vrijwilligers hadden zich afgemeld. In deze vergadering werden o.a. de 
jaarstukken bekrachtigd. 
 
Gedurende het jaar was er enig verloop in het vrijwilligersbestand. Naast 5 vrijwilligers die ons verlieten, 
traden ook 5 nieuwe vrijwilligers toe. Met 2 vrijwilligers die in 2015 toetraden werd binnen het jaar de 
vrijwilligersovereenkomst weer ontbonden. Daarnaast ontviel ons 1 vrijwilliger door overlijden.  
Daarmee komt het aantal vrijwilligers per 31 december op 38, verdeeld over de clusters bestuur & 
ondersteuning (7), intake & begeleiding (7*), verwerving & logistiek (9*) en opvang & uitgifte (18*). 
Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat aanwezig. 
* - dubbeltelling; coördinator is tevens bestuurslid 
 
 
Hoofdactiviteit Voedselhulp. 
 
a. deelnemers 
Gedurende het jaar zijn 121 aanvragen voor een voedselpakket binnengekomen, een daling van 42% 
t.o.v. 2014! Daarvan werden er 93 (= 77 %) gehonoreerd. Bij de toetsing zijn de toekenningscriteria 
gehanteerd, zoals die door koepelorganisatie Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. 
Gedurende het jaar stroomden 116 deelnemers om wisselende redenen uit. Bij 78,4 % hiervan werd 
vastgesteld dat de financiële situatie zodanig verbeterd was dat de toelatingsnorm voor deelname werd 
overschreden, of gaf de deelnemer zelf aan het voedselpakket niet meer nodig te hebben. 
Per saldo daalde het deelnemersaantal van 131 (260 personen) op 1 januari naar 108 (240 personen) op 
31 december.  
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Het deelnemersaantal fluctueerde gedurende het jaar tussen 132 en 96. Het aantal kinderen < 18 jaar 
van deelnemers steeg licht van 94 naar 98. Meer dan waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de 
verruiming van de toelatingsnorm voor gezinnen, met name voor kinderen, per 1 juli 2015. 
Van het deelnemersbestand per 31 december is 55,5 % alleenstaand. 
Het aantal verstrekte voedselpakketten in 2015 bedroeg 5744, een daling van 21,9 % (!) t.o.v. 2014. 
De daling van het aantal deelnemers en verstrekte voedselpakketten deed zich in bijna alle gemeenten 
binnen ons werkgebied voor. Alleen in de gemeente Leudal steeg het aantal verstrekte 
voedselpakketten met 20%. Bij de overige gemeenten was de daling gemiddeld 25%. 
Een deel van ons deelnemersbestand is Moslim en krijgt een aangepast pakket. Het aandeel hiervan 
bleef stabiel op 6 %. 
De periode dat deelnemers gemiddeld afhankelijk van de voedselhulp zijn neemt toe. Hieruit zou, met 
het nodige voorbehoud, de conclusie kunnen worden getrokken dat de problematische armoede 
weliswaar afneemt, maar tegelijkertijd hardnekkiger wordt. 
 
 
b. voedselverwerving 
Mede door het dalende aantal deelnemers kon de inhoud van de voedselpakketten meer dan op peil 
worden gehouden. 
De samenwerking met regionale supermarkten kon verder worden geïntensiveerd en uitgebreid.  
De vanuit het regionale distributiecentrum aangeboden goederen vormen in toenemende mate een 
wezenlijke bijdrage aan de inhoud van de wekelijks verstrekte voedselpakketten. De interventieregeling  
i.v.m. de Russische handelsboycot werd verlengd, waardoor opnieuw een grote hoeveelheid groenten 
en vooral fruit beschikbaar kwam.  
De opbrengst van de zelf georganiseerde inzamelingsacties bij supermarkten in ons werkgebied nam 
duidelijk af. We beraden ons intern over de voortzetting hiervan, mede ingegeven door het toenemend 
aantal negatieve reacties vanuit het winkelend publiek. 
 
De inzamelingsactie in december via de regionale omroepen (in ons geval L1) leverde opnieuw een grote 
hoeveelheid langer houdbare producten op. De verwerking en uitgifte hiervan zal een belangrijk deel 
van 2016 in beslag nemen. 
 
Met de mogelijkheid om zelf voedsel in te kopen werd terughoudend omgegaan. 
Voor dit doel was uit voorgaande jaren € 2080,75 beschikbaar. In 2015 werd, aan voor dit doel 
“geoormerkte” donaties, € 1510,42 ontvangen, terwijl er voor € 1846,63 aan voedsel werd ingekocht. 
Bijna altijd betrof het goederen die niet of onvoldoende in het reguliere aanbod voorkomen. 
Ook werden de specifieke kerstinkopen, w.o. het extra vlees, uit deze middelen betaald. 
Per 31 december is nog € 1754,54 beschikbaar, wat overloopt naar boekjaar 2016. 
 
In augustus 2015 werd bij een onaangekondigde her-controle het certificaat voedselveiligheid verlengd, 
waarbij opnieuw de maximaal haalbare score werd toegekend.  
 
 
Overige activiteiten. 
 
Dit jaar werden de volgende extra activiteiten georganiseerd c.q. aangeboden:  
 Bij ontvangst worden deelnemers voorzien van koffie/thee/fris en gebak. Dit om de wachttijd te 

veraangenamen en het sociale contact te bevorderen. 
 Wekelijks kledinguitgifte, waarbij geen actieve acquisitie wordt gepleegd. Het aanbod bestaat uit wat 

door deelnemers en vrijwilligers wordt ingebracht. 
 Doorverwijzing (2x / jaar) naar Kledingbank Limburg voor zomer- en wintergarderobe. 
 Bemiddeling bij aangeboden diensten, zoals gratis pedicurebehandeling en pasfoto’s tegen 

gereduceerd tarief. 
 Verjaardagsbox voor kinderen van deelnemers van 4 t/m 12 jaar via Stichting Jarige Job. 
 Vakantieweek voor kinderen van deelnemers van 12 t/m 17 jaar via Jongerenpastoraat Born; hiervan 

werd door twee kinderen gebruikgemaakt. 
 In plaats van een zelf georganiseerde Sinterklaasviering voor kinderen t/m 9 jaar, dit jaar opnieuw 

een door het Sterrenfonds aangeboden voorstelling in Foroxity van een Sinterklaasfilm voor het hele 
gezin, met een bezoek van de goedheiligman zelf en een presentje.  

 Kerstpakkettenactie via de media om ook onze deelnemers een kerstpakket te kunnen aanbieden en 
te voorzien in de lacune in het aanbod, gedurende de “stille weken” aan het eind van het jaar.  

 In plaats van de jaarlijkse vrijwilligersactiviteit werd dit jaar een reünie voor huidige en voormalige 
vrijwilligers georganiseerd t.g.v. het 10-jarig bestaan van onze voedselbank. 
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Donaties en Sponsoring. 
 
Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso bleef dit jaar constant op ca. € 2000/jaar. 
Het totaal aan individuele giften, sponsoring en opbrengsten van acties bedroeg ruim € 9.700, een 
toename met ca. 50% t.o.v. 2014.  
Van de landelijke koepel Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van € 1000 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 en van de 
basisgroep Jonge Kerk. Van BC Broekhin werd een grote donatie in goederen ontvangen, die via een 
kerstruilmarkt beschikbaar was gekomen. 
 
 
Subsidies. 
 
 Van de gemeente Roermond werd een waarderingssubsidie ontvangen van € 29.596, waarvan 

maximaal € 24.000 bedoeld is voor de directe kosten van huisvesting, huur- en energiekosten. 
Over 2014 werd een bedrag van € 3.469 gerestitueerd i.v.m. lagere huur- en energiekosten. 

 Ook de regiogemeenten werden dit jaar weer voor een subsidie benaderd.  
Van de gemeente Maasgouw werd een waarderingssubsidie van € 1.500 ontvangen; ook voor 2016 is 
dit bedrag toegezegd. 
Van de gemeente Roerdalen werd een waarderingssubsidie van € 2.000 ontvangen; dit bedrag zal 
ook in 2016 worden uitgekeerd. 
Bij de gemeente Leudal bestaat de subsidie uit een vast bedrag van € 750/jaar + € 1 per verstrekt 
voedselpakket. Zo werd in 2015 € 1.300 ontvangen.  
Van de gemeente Echt-Susteren werd een subsidie ontvangen van € 2.500. Dit bedrag is door de 
gemeente als begrotingspost opgenomen en zal in principe vanaf nu jaarlijks worden uitgekeerd. 

 
 
Huisvesting. 
 
In de huisvestingssituatie is geen wijziging gekomen. De eigenaar blijft nog steeds in gebreke bij de 
uitvoering van noodzakelijk onderhoud, met als gevolg dat een aanzienlijk bedrag aan noodreparaties 
wordt uitgegeven. Ook in 2016 zal deze situatie naar verwachting niet veranderen. 
Wel zijn we in gesprek met de gemeente Roermond over de mogelijkheden van alternatieve huisvesting. 
 
 
Regionale/Landelijke samenwerking. 
 
Het Regionaal Overlegplatform, waaraan de vijf Limburgse voedselbanken deelnemen die gezamenlijk 
de regio Limburg van Voedselbanken Nederland vormen, is dit jaar vier keer bij elkaar gekomen. 
Onderwerp van overleg waren vooral de logistieke situatie binnen het regionaal distributiecentrum 
Landgraaf en de bestuurlijke impasse bij Voedselbank Limburg Zuid. Ook werden tijdens dit regionaal 
overleg de algemene ledenvergaderingen van Voedselbanken Nederland voorbesproken. 
In 2015 werden door een afvaardiging van onze voedselbank de algemene levenvergaderingen (3) van 
de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (Voedselbanken Nederland) bijgewoond. 
De vereniging en het landelijke servicecentrum zijn in toenemende mate van groot belang voor de 
aangesloten voedselbanken (inmiddels 162) en in de huidige lokale praktijk al niet meer weg te denken. 
 
 
Website. 
 
In 2015 brachten 4045 individuele bezoekers (waarvan 3931 nieuwe bezoekers) in totaal 5080 bezoeken 
aan onze website, waarbij 13435 pagina’s werden ingezien. Voor het eerst betekent dit een lichte daling 
t.o.v. het voorafgaande jaar. 
Er is een nieuwe website in ontwikkeling die begin 2016 zal worden gelanceerd. Door een gewijzigde 
opzet en structuur zullen statistische gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn met de oude situatie. 
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Aanvullende toelichting Begroting & Resultaat en Balans (bijlagen). 
 
Wat exploitatiekosten betreft zijn we in 2015 per saldo ruim binnen de begroting gebleven.  
Op individuele onderdelen van de begroting was de afwijking nooit zodanig dat structureel en/of 
substantieel moest worden ingegrepen. 
We eindigen het boekjaar met een bescheiden negatief resultaat. Dit tekort komt ten laste van het vrij 
beschikbaar eigen vermogen. 
Toelichting op de balans: 
 Het saldo aan nog te besteden gelden voor inkoop van goederen (geoormerkte donaties) is op de 

balans opgenomen als onderdeel van de rubriek “overlopende passiva”. 
 Onder voorzieningen zijn de volgende reserveringen opgenomen: 

1. Een exploitatiereserve ter hoogte van de gemiddelde exploitatiekosten voor twee jaar; dit om bij 
(gedeeltelijk) wegvallen van huidige inkomstenbronnen tijd en ruimte te creëren om naar 
alternatieve financiering om te zien. 
2. Een investeringsreserve waaraan de jaarlijkse aflossingen van materiële vaste activa worden 
toegevoegd, met het doel vervangingsinvesteringen mogelijk te maken. Aan deze reserve zijn de 
bedragen toegevoegd die tot 2015 werden gereserveerd voor een eventuele naheffing BPM en voor 
de specifieke investering in koel- en vriesvoorzieningen (restant donatie Rabobank Jubileumfonds). 

 
 
Slotopmerking. 
 
Dit jaarverslag bevat (een deel van de) verplichte ANBI-informatie en dient (mede) als verantwoording 
naar subsidieverleners en eventueel sponsoren, en bevat derhalve informatie die in dat kader vereist 
c.q. relevant is. 
Verder is het onmogelijk in dit jaarverslag in alles volledig te zijn. Uitgangspunt is geweest de meest 
essentiële zaken te benoemen en daarbij zo concreet mogelijk te zijn. 
 
Henk Vogel, secretaris 
 
bijlage 1 : begroting en resultaat 
bijlage 2 : balans per 31 december 



bijlage 1

 omschrijving 

INKOMSTEN

giften via incasso 2.000,00€        2.081,00€                2.000,00€                

donaties 3.000,00€        5.588,58€                4.000,00€                

donaties goederen 1.000,00€        1.520,42€                1.000,00€                

sponsoring 2.000,00€        3.021,40€                2.000,00€                

opbrengst akties 2.000,00€        1.113,94€                1.500,00€                

bijdrage VNV 1.000,00€        1.000,00€                1.000,00€                

subsidies 36.000,00€      33.427,00€              36.000,00€              

bruto resultaat 47.000,00€      47.752,34€              47.500,00€              

rentebaten 1.750,00€        1.375,33€                1.100,00€                

bankkosten -200,00€          -134,47€                 -150,00€                 

financiële baten en lasten 1.550,00€        1.240,86€                950,00€                   

Totaal inkomsten 48.550,00€      48.993,20€    48.450,00€   

UITGAVEN

huisvestingskosten 29.750,00€      27.866,99€              29.500,00€              

verkoopkosten 500,00€           485,50€                   500,00€                   

autokosten 5.800,00€        5.799,78€                6.600,00€                

kantoorkosten 1.600,00€        1.336,84€                1.750,00€                

algemene kosten 3.900,00€        3.298,23€                3.200,00€                

inkoopkosten 3.080,75€        3.601,17€                2.754,54€                

Totaal uitgaven 44.630,75€      42.388,51€    44.304,54€   

RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVING 3.919,25€        6.604,69€      4.145,46€     

afschrijvingen 7.371,00€        7.371,00€      7.371,00€     

RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN -3.451,75€       -766,31€        -3.225,54€    

 begroting 2016  begroting 2015  resultaat 2015 



bijlage 2

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa Eigen vermogen

Vervoermiddelen 16.892,00€       10.306,00€       Stichtingsvermogen 36.921,13€       31.854,57€       

Inventaris 4.115,00€         3.330,00€         36.921,13€       30.854,57€       

21.007,00€       13.636,00€       

Voorzieningen

Vlottende activa Reserveringen 137.023,00€     144.394,00€     

Vorderingen 137.023,00€     144.394,00€     

Overlopende activa 1.821,61€         1.799,83€         

1.821,61€         1.799,83€         Kortlopende schulden

Overlopende passiva 3.162,17€         1.865,86€         

Liquide middelen 154.277,69€     162.678,60€     3.162,17€          2.865,86€         

Totaal activazijde 177.106,30€     178.114,43€     Totaal passivazijde 177.106,30€     178.114,43€     

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 en 2015

Stg. Voedselbank Midden Limburg

2014 2015 2014 2015


