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Stichting / organisatie. 
 
Het kalenderjaar 2016 is voor de Stichting Voedselbank Midden-Limburg in zekere zin een bijzonder jaar 
geweest. Bij de start van het jaar kende het bestuur 2 vacatures,de vacature voorzitter en de vacature 
secretaris. Beide functies werden ad interim ingevuld. Ook de functie van coördinator “Opvang & Uitgifte” 
kwam per 1 september vacant, toen Margot Lemon ons na ongeveer 10 jaar vrijwilligerswerk ging verlaten. 
Inmiddels zijn alle drie de vacatures ingevuld. 
Op 2 mei werd Jos van Buel benoemd tot secretaris en op 29 augustus vonden we in de persoon van Ger 
Boereboom een nieuwe voorzitter. De vacature coördinator “Opvang & Uitgifte” werd op 1 oktober 
ingevuld door Helga van Kempen. Het bestuur is weer op volle sterkte. Teneinde de overgangen soepel te 
laten verlopen werd in de bestuursvergadering van 2 mei een ‘backoffice‘ ingesteld. De bestuursfunctie 
‘backoffice’ is neergelegd bij Henk Vogel. 
 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2016 is als volgt: 
 
Voorzitter:   Ger Boereboom 
Secretaris:   Jos van Buel 
Penningmeester:  Jan de Jong 
Leden:    Ben Kamp   (cluster “Verwerving & Logistiek”) 
    Helga van Kempen  (cluster “Opvang & Uitgifte”) 
    Marry Vogel  (cluster “Intake en Begeleiding”) 
    Henk Vogel  (Backoffice en Webbeheer) 
 
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). 
 
Het dagelijks bestuur had niet vast gestructureerd, maar wel regelmatig overleg over lopende zaken. 
In het kalenderjaar 2016 werden in totaal 8 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 beginsel integraal worden 
overgenomen. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor  (financieel)  gevoelige informatie of voor 
informatie met een persoonlijk karakter, welke naar het oordeel van het bestuur valt binnen de  kaders van 
bescherming van privacy. Deze wordt in algemene termen omschreven of waar nodig weggelaten. 
 
Op 29 februari werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) gehouden, die door 29 
vrijwilligers werd bezocht, 9 vrijwilligers hadden zich afgemeld. In deze vergadering werden de jaarstukken 
behandeld en goedgekeurd en werd tevens decharge verleend. Eveneens hebben de clustercoördinatoren 
verslag uitgebracht met betrekking tot hun activiteiten en aandachtspunten. 
 
Gedurende het jaar was er enig verloop in het vrijwilligersbestand.  
Op 31 december 2016 telt de stichting in  totaal 39 vrijwilligers, verdeeld over de clusters bestuur & 
ondersteuning (8), intake & begeleiding (7*), verwerving & logistiek (8*) en opvang & uitgifte (19*). 
Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat aanwezig. 
* - dubbeltelling; coördinator is tevens bestuurslid 
 
 
 



Hoofdactiviteit Voedselhulp. 
 
a. deelnemers 
Gedurende het jaar zijn 117 aanvragen voor een voedselpakket binnengekomen, een lichte daling t.o.v. 
2015. Daarvan werden er 82 (= 70 %) gehonoreerd. Bij de toetsing zijn de toekenningscriteria gehanteerd, 
zoals die door koepelorganisatie Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. De financiële toelatingsnorm zal 
per 1 januari 2017 met € 10 per gezin plus € 10 per persoon worden verhoogd. 
Gedurende het jaar stroomden 114 deelnemers om wisselende redenen uit. Bij 75 % hiervan werd 
vastgesteld dat de financiële situatie zodanig verbeterd was dat niet langer aan de toelatingsnorm voor 
deelname werd voldaan, of gaf de deelnemer zelf aan het voedselpakket niet meer nodig te hebben. 
Per saldo daalde het deelnemersaantal van 108 (240 personen) op 1 januari naar 76 (178 personen) op 31 
december.  
Het deelnemersaantal fluctueerde gedurende het jaar tussen 105 en 76. Het aantal kinderen < 18 jaar van 
deelnemers daalde van 98 naar 77. 
Het deelnemersbestand per 31 december bestaat uit 51 % alleenstaanden zonder kinderen, 22 % 
alleenstaande ouders, 25 % gezinnen met kinderen en 1 % gezinnen zonder kinderen. 
Het aantal verstrekte voedselpakketten in 2016 bedroeg 4651, een daling van 19 % t.o.v. 2015. 
De daling van het aantal deelnemers en verstrekte voedselpakketten deed zich in bijna alle gemeenten 
binnen ons werkgebied voor. Alleen in de gemeente Maasgouw steeg het aantal verstrekte 
voedselpakketten met 44 % (!). Bij de overige gemeenten was de daling gemiddeld 20 %, met Roermond als 
koploper met 25 % 
Een deel van ons deelnemersbestand is Moslim en krijgt een aangepast pakket. Het aandeel hiervan steeg 
naar 12 %, een verdubbeling en een trendbreuk na de constante afname van de voorgaande jaren. 
De periode dat deelnemers gemiddeld afhankelijk van de voedselhulp zijn neemt opnieuw licht toe. Een 
bevestiging van de voorlopige conclusie van het vorig jaar 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 een wezenlijke bijdrage aan de 
inhoud van de wekelijks verstrekte voedselpakketten (30%). De samenwerking met groente- en fruittelers 
alsmede met zorgboerderijen in de directe omgeving leidt tot meer en frequenter aanvoer van vers fruit en 
verse groenten. 
Mede ingegeven door het toenemend aantal negatieve reacties vanuit het winkelend publiek en de dalende 
opbrengst hebben wij ons intern beraden over de voortzetting van zelf georganiseerde inzamelingsacties bij 
supermarkten in ons werkgebied. Wij hebben besloten vooralsnog van deze inzamelingsacties af te zien. 
 
Wel werken wij samen met de inzamelingsactie in december via de regionale omroepen (in ons geval L1) 
Extra acties op zaterdag 10 december 2016 hebben wij van harte ondersteund. Dit leverde een grote 
hoeveelheid langer houdbare producten op. De verwerking en uitgifte hiervan zal een belangrijk deel van 
2017 in beslag nemen. Daarnaast is een belangrijk effect van deze actie dat jonge mensen (bijvoorbeeld op 
scholen) bekend en bewust gemaakt worden van het feit dat het hebben van dagelijks voedsel niet voor 
iedereen een vanzelfsprekendheid is. 
 
Met de mogelijkheid om zelf voedsel in te kopen werd ook in 2016 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 kerstmis de pakketten 
wat feestelijker te doen zijn. Met name vleesproducten zijn extra toegevoegd. 
Er werd rond kerst voor € 789.57 aan voedsel ingekocht. 
Naast de specifieke kerstinkopen, w.o. het extra braadvlees, betrof het bijna altijd goederen die niet of 
onvoldoende in het reguliere aanbod voorkomen. 
 
 
Op 22 september 2016 werd bij een onaangekondigde hercontrole het certificaat voedselveiligheid 
verleend, waarbij opnieuw  de groene status werd gecontinueerd.  
 
 



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. 
• Een zelf georganiseerde Sinterklaasviering voor kinderen t/m 9 jaar en hun ouders, uiteraard met 

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.  
• Kerstactie via de Vincentiusvereniging Roermond, waarbij de deelnemers uit Roermond een aantal 

levensmiddelenbonnen, gerelateerd aan de grootte van het gezin, krijgt aangeboden. 
• De jaarlijkse terugkerende vrijwilligersactiviteit bestond dit jaar uit een excursie naar de nieuwe 

vestiging van “Emmaus” in Swalmen. Aldaar genoten wij van een gezellig samenzijn en een BBQ. 
 
 
Donaties en Sponsoring. 
 
Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso is dit jaar wat minder ca € 1850. 
Het totaal aan individuele giften, sponsoring en opbrengsten van acties bedroeg ruim € 5000, een afname 
met ca. 50% t.o.v. van 2015 
Van de landelijke koepel Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van € 1000 ontvangen. 
Bij een aantal gelegenheden werd een grote hoeveelheid voedingsmiddelen gedoneerd, door diverse 
scholen en instellingen 
 
 
Subsidies. 
 
• Van de gemeente Roermond werd een waarderingssubsidie ontvangen van € 29.890, waarvan 

 maximaal € 24.000 bedoeld is voor de directe kosten van huisvesting, huur- en energiekosten. 
 Over 2015 werd een bedrag van € 2.094 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;  
 Van de gemeente Roerdalen werd een waarderingssubsidie van € 2.000 ontvangen;  
 Bij de gemeente Leudal bestaat de subsidie uit een vast bedrag van € 750/jaar + € 1 per 
 verstrekt voedselpakket. Zo werd in 2016 € 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 feitelijk geen wijziging gekomen. De eigenaar blijft nog steeds in gebreke bij de 
uitvoering van noodzakelijk onderhoud. Met hoop op de toekomst trachten wij de uitgaven aan 
noodreparaties te minimaliseren. Ook in 2017 zal de situatie met betrekking tot de huidige huisvesting naar 
verwachting niet veranderen. Toch gloort licht aan de horizon. Op dit moment zijn wij in onderhandeling 
met gemeente Roermond over vervangende huisvesting. Er is goede hoop dat dit in 2017 op een positieve 
manier zijn beslag krijgt. 
 
 
 
 



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. 
In beginsel nemen de secretaris en de coördinator “verwerving en logistiek” aan deze vergaderingen deel. 
Onderwerpen van gesprek waren vooral de onderlinge samenwerking, de voorbespreking van de landelijke 
vergaderstukken en de regionale inzamelingsactie door en met L1.  
Met ingang van november 2016 maakt ook de voedselbank Weert deel uit van het Regionale Overleg en 
gebruik  van het distributiecentrum in Landgraaf.  De verdeelsleutel, op basis van het aantal deelnemers, zal 
begin januari 2017 hernieuwd worden vastgesteld.  Onderwerp van overleg waren vooral de logistieke 
situatie binnen het regionaal distributiecentrum Landgraaf. Ook werden tijdens dit regionaal overleg de 
algemene ledenvergaderingen van Voedselbanken Nederland voorbesproken. 
In 2016 werden de algemene ledenvergaderingen (4) van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
(Voedselbanken Nederland) in Houten bijgewoond. In beginsel neemt naast bestuurder Henk Vogel ook de 
voorzitter (Ger Boereboom) aan deze bijeenkomsten deel. 
Een aantal (principiële) onderwerpen is door het landelijk bestuur onderzocht en vormt zo de aanleiding tot 
ruim 20 voorstellen, die deels ook lokaal in de loop van 2017 zullen worden uitgewerkt en/of 
geïmplementeerd. Het besluit om de toelatingsnormen te versoepelen zal vanaf 1 januari 2017 worden 
toegepast. 
De vereniging en het landelijke servicecentrum zijn in toenemende mate van groot belang voor de 
aangesloten voedselbanken (inmiddels 167) en in de huidige lokale praktijk al niet meer weg te denken. 
 
 
Website. 
 
In 2016 brachten 4534 individuele bezoekers (waarvan 4436 nieuwe bezoekers) in totaal 5980 bezoeken aan 
onze website, waarbij 14791 pagina’s werden ingezien. Ca. 2000 “hits” waren van technische aard, 
veroorzaakt door de lancering van een nieuwe website via een andere webhost in februari/maart. 
De nieuwe website telt een groter aantal individuele pagina’s en heeft een andere structuur, waardoor de 
cijfers moeilijk vergelijkbaar zijn met die van voorgaande jaren. 
 
 
Aanvullende toelichting Begroting & Resultaat en Balans (bijlagen). 
 
Wat exploitatiekosten betreft zijn we in 2016 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 positief resultaat. 
Dit  komt ten goede aan het vrij beschikbaar eigen vermogen. 
Toelichting op de balans: 
 
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 is het 
 bedrag toegevoegd 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.  
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 : begroting en resultaat 
bijlage 2 : balans per 31 december 



bijlage 1

omschrijving

INKOMSTEN

giften via incasso 2.000,00€      1.843,00€      1.800,00€      

donaties 4.000,00€      3.205,25€      3.000,00€      

donaties goederen 1.000,00€      255,30€          250,00€          

sponsoring 2.000,00€      1.766,67€      1.800,00€      

opbrengst akties 1.500,00€      100,00€          

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

subsidies 36.000,00€    35.096,00€    35.000,00€    

Totaal bruto resultaat 47.500,00€   43.166,22€   42.950,00€   

rentebaten 1.100,00€      736,91€          500,00€          

bankkosten -150,00€        -271,92€        -300,00€        

financiële baten en lasten 950,00€         464,99€         200,00€         

Som totaal inkomsten 48.450,00€   43.631,21€   43.150,00€   

UITGAVEN

huisvestingskosten 29.500,00€   25.209,64€   26.950,00€   

  

autokosten 6.600,00€      4.044,38€      6.100,00€      

verkoopkosten 500,00€         224,86€         400,00€         

kantoorkosten 1.750,00€      1.319,11€      1.900,00€      

algemene kosten 3.200,00€      2.240,45€      3.360,00€      

inkoop goederen 1.000,00€      1.267,33€      1.500,00€      

nog  niet besteed

inkoopkosten 1.000,00€      1.267,33€      1.500,00€      

Totaal uitgaven 42.550,00€   34.305,77€   40.210,00€   

RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVING 5.900,00€      9.325,44€      2.940,00€      

Totaal afschrijvingen 7.371,00€      7.476,00€      4.610,00€      

RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN -1.471,00€    1.849,44€      -1.670,00€    

 begroting 2017  begroting 2016  resultaat 2016 



bijlage 2

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa Eigen vermogen

Vervoermiddelen 10.306,00€      3.720,00€       Stichtingsvermogen 30.864,57€      26.992,55€      

Inventaris 3.330,00€         3.045,24€       30.864,57€         26.992,55€        

13.636,00€         6.765,24€          

Vlottende activa Voorzieningen

Vorderingen 1.799,83€         1.293,47€       Reserveringen 144.394,00€    151.870,00€    

1.799,83€            1.293,47€          € 144.394,00 € 151.870,00

Liquide middelen 162.678,60€       172.759,16€      Overlopende passiva 2.855,86€         1.955,32€         

2.855,86€           1.955,32€          

Totaal activazijde 178.114,43€       180.817,87€      Totaal passivazijde 178.114,43€       180.817,87€      

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 en 2016

Stg. Voedselbank Midden Limburg

2015 2016 2015 2016


