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SƟchƟng / organisaƟe.

Het kalenderjaar 2017 hee  voor de S ch ng Voedselbank Midden-Limburg vooral in het teken gestaan van
de herhuisves ng. Bij de start van het jaar was het bestuur weer op volle sterkte. Ook dit jaar hebben zich 
echter bestuurswisselingen voorgedaan. Zo werd het penningmeesterschap overgenomen door Dhr. Huub 
Tobben. Dhr. Jan de Jong is vooralsnog als vrijwilliger binnendienst verder gegaan. 
In april is Dhr. Henk Vogel als bestuurslid teruggetreden; hij is tot eind november nog als vrijwilliger ac ef 
geweest voor website & applica ebeheer. 
De coördinator “Opvang en Uitgi e” hee  in november afscheid genomen als vrijwilliger. Deze func e is op 
31 december 2017 nog  vacant.

Per 31 december 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

VoorziƩer: Ger Boereboom
Secretaris: Jos van Buel
Penningmeester: Huub Tobben
Leden: Ben Kamp (cluster “Verwerving & LogisƟek”)

Marry Vogel (cluster “Intake en Begeleiding”)
vacature  (cluster “Opvang & UitgiŌe”)

Voorzi er, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur van de S ch ng en zijn als 
bestuurders (gezamenlijk bevoegd) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvKnr: 12059740).

Het dagelijks bestuur had niet vast gestructureerd, maar wel regelma g overleg over lopende zaken.
In het kalenderjaar 2017 werden in totaal 9 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. In de loop van het jaar is dit laatste verslag vervangen door een 
samenva ng op hoofdpunten: “Uit de bestuursvergadering van …..”. Dit vooral in de hoop de communica e
met het vrijwilligerskorps te versnellen.

Op 20 februari werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) gehouden, die door 28 
vrijwilligers werd bezocht, 11 vrijwilligers hadden zich afgemeld. In deze vergadering werden de jaarstukken 
behandeld en bekrach gd en werd tevens decharge verleend. Eveneens hebben de clustercoördinatoren 
verslag uitgebracht met betrekking tot hun ac viteiten en aandachtspunten.

Gedurende het jaar was er enig verloop in het vrijwilligersbestand. 
Op 31 december 2017 telt de s ch ng in  totaal 33 vrijwilligers, verdeeld over de clusters bestuur & 
ondersteuning (8), intake & begeleiding (6*), verwerving & logisƟek (7*) en opvang & uitgiŌe (15*).
Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat aanwezig.
* - dubbeltelling; coördinator is tevens bestuurslid



HoofdacƟviteit Voedselhulp.

a. deelnemers
Gedurende het jaar zijn 107 aanvragen voor een voedselpakket binnengekomen, een lichte daling t.o.v. 
2016. Daarvan werden er 65 (= 61 %) gehonoreerd. Bij de toetsing zijn de toekenningscriteria gehanteerd, 
zoals die door koepelorganisa e Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. De financiële toela ngsnorm zal
per 1 januari 2018 met € 10 per gezin plus € 5 per persoon worden verhoogd. Daarnaast wordt er een extra 
bedrag toegekend voor persoonlijke verzorging, wasmiddelen en vervoer. Dit zal variëren van € 27 
(1- persoonshuishouden) tot  € 67 (huishouden van 5 personen of meer). Met betrekking tot ziektekosten 
hanteren wij het standpunt dat mensen niet gestra  moeten worden omdat ze ziek zijn. Daarom gaan wij 
hier uit van de werkelijk betaalde kosten, zonder maximum.
Gedurende het jaar stroomden 73 deelnemers om wisselende redenen uit. Gemiddeld realiseren wij een 
percentage van ruim 67% hiervan waarvan de financiële situa e zodanig verbeterd was dat niet langer aan 
de toela ngsnorm voor deelname werd voldaan, of gaf de deelnemer zelf aan het voedselpakket niet meer 
nodig te hebben.
Per saldo daalde het deelnemersaantal van 76 (178 personen) op 1 januari naar 68 (130 personen) op 31 
december. 
Het aantal kinderen < 18 jaar van deelnemers is teruggelopen van 77 naar 43.
Het deelnemersbestand per 31 december bestaat uit 57 % alleenstaanden zonder kinderen, 15 % 
alleenstaande ouders, 19 % gezinnen met kinderen en 9 % gezinnen zonder kinderen.
Het aantal verstrekte voedselpakke en in 2017 bedroeg 3937, een daling van 15 % t.o.v. 2016.

Een deel van ons deelnemersbestand is Moslim en krijgt een aangepast pakket. Het aandeel hiervan 
bedraagt per 31 december 2017  ruim 10%. Een daling van 2% t.o.v. 2016.
De periode dat deelnemers gemiddeld a ankelijk van de voedselhulp zijn neemt opnieuw licht toe. Een 
beves ging van de voorlopige conclusie van het vorig jaar dat de problema sche armoede weliswaar 
afneemt, maar tegelijker jd hardnekkiger wordt. De gemiddelde duur van deelname is op 31 december 
2017 62 weken, afgezet tegenover ene “overall”gemiddelde deelnameduur  van 51,5 weken.
De duur van deelname s jgt dus terwijl gelijk jdig het aantal deelnemers zakt.
Voor 2018 verwachten wij een substan ële s jging van het aantal deelnemers. Drie actoren zullen hierbij 
een significante rol spelen. Op de eerste plaats zijn de landelijke toekenningscriteria sterk gewijzigd, 
waardoor mensen veel eerder in aanmerking komen. Daarnaast starten wij in de loop van 2018 met extra 
uitgi epunten in de ons omringende gemeenten, waardoor het voor mensen makkelijker wordt deelnemer 
van de voedselbank te worden. Niet in het laatst verwachten wij ook een posi eve impact op het 
deelnemersaantal door de nieuwe ves ging die in maart 2018 haar deuren zal openen.
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.

b. voedselverwerving
Mede door het dalende aantal deelnemers kon de inhoud van de voedselpakke en meer dan op peil 
worden gehouden.
De samenwerking met regionale supermarkten en kleinschaliger winkeliers kon verder worden 
geïntensiveerd en uitgebreid. Rekening houdend met de komst van uitgi epunten zal dit in het komende 
jaar uitdrukkelijk aandacht krijgen.
De vanuit het regionale distribu ecentrum aangeboden goederen vormen een wezenlijke bijdrage aan de 
inhoud van de wekelijks verstrekte voedselpakke en (30%). De samenwerking met groente- en frui elers 
alsmede met zorgboerderijen in de directe omgeving leidt tot meer en wekelijkse aanvoer van vers fruit en 
verse groenten.
In de maand april 2017 zijn wij overgegaan naar het registra esysteem “voedselbank.nu
Graag werken wij samen met de inzamelingsac e in december via de regionale omroepen (in ons geval L1)
Extra ac es op zaterdag 9 december 2017 hebben wij van harte en ook prak sch ondersteund. Dit leverde 
een grote hoeveelheid langer houdbare producten op. De verwerking en uitgi e hiervan zal een belangrijk 
deel van 2018 in beslag nemen. Daarnaast is een belangrijk effect van deze ac e 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.
Wat dit laatste betre  is er in 2017 ook geïnvesteerd in voorlich ng op scholen. Bij scholengemeenschap 
“Schöndeln”mochten we aansluiten bij een project over armoede dat uiteindelijk zijn beslag kreeg in 
diverse presenta es in het gemeentehuis te Roermond. Op een aantal basisscholen is voorlich ng gegeven 
en ook hebben we aangesloten op een communieproject bij groep vier van een basisschool in Susteren.



Naast scholen zijn ook diverse vrouwenbewegingen in Midden-Limburg door ons bezocht. Voorlich ng aan 
deze groepen leverde in 2017 ook veel houdbare producten op naast financiële ondersteuning.
Meer bekendheid geven aan het gezicht van de voedselbank en meer nog aan het wezen ervan zal ook in 
2018 uitdrukkelijk aandacht krijgen.

Met de mogelijkheid om zelf voedsel in te kopen werd ook in 2017 terughoudend omgegaan. Immers de 
verstrekte voedselpakke en  vervangen niet, maar zijn aanvullend op de wekelijkse boodschappen.
Een substan eel deel van de beschikbare geoormerkte gelden is aangewend om met kerstmis de pakke en 
wat feestelijker te doen zijn. Met name vleesproducten zijn extra toegevoegd.
Er werd rond kerst voor € 603.29 aan voedsel ingekocht.

In augustus 2017 werd bij een onaangekondigde hercontrole het cer ficaat voedselveiligheid verleend, 
waarbij opnieuw  de groene status werd gecon nueerd. Na een kleine aanpassing konden wij met veel 
vreugde vaststellen dat wij (wederom) een 100%-score hebben bereikt. Voedselveiligheid staat hoog in ons 
vaandel en doet goed wanneer ons streven lans de weg van de inspec e met de hoogste score wordt 
beloond.

Overige acƟviteiten.

Dit jaar werden de volgende extra ac viteiten georganiseerd c.q. aangeboden: 
 Bij ontvangst worden deelnemers voorzien van koffie/thee/fris en gebak. Dit om de wach jd te       

veraangenamen en het sociale contact te bevorderen.
 Nagenoeg wekelijks kledinguitgi e, waarbij geen ac eve acquisi e 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 pasfoto’s tegen een gereduceerd tarief.
 Verjaardagsbox voor kinderen van deelnemers van 1 t/m 17 jaar via S ch ng Jarige Job.
 Vakan eweek voor kinderen van deelnemers van 12 t/m 17 jaar via Jongerenpastoraat Born; 

hiervan werd door twee kinderen gebruikgemaakt.
 Een zelf georganiseerde Sinterklaasviering met heuse “zwarte Pieten” voor kinderen t/m 9 jaar en 

hun ouders, uiteraard met een presentje met heel veel dank aan het “Armoedefonds”. 
 Kerstpakke enac e via de media om ook onze deelnemers een kerstpakket te kunnen aanbieden 

en te voorzien in de lacune in het aanbod, gedurende de “s lle weken” aan het eind van het jaar. 
 Kerstac e via de Vincen usvereniging Roermond, waarbij de deelnemers uit Roermond een aantal 

levensmiddelenbonnen, gerelateerd aan de groo e 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 vrijwilligersac viteit bestond dit jaar uit een hui artocht  doorheen het 
natuurgebied rond de Gitstappermolen in het nabijgelegen Vlodrop. 
Aldaar genoten wij van een gezellig samenzijn en een BBQ.

DonaƟes en Sponsoring.

Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso is dit jaar ietwat teruggelopen:  € 1772,00.
Het totaal aan individuele gi en, sponsoring en opbrengsten van ac es bedroeg ruim € 5000,00, een 
minimale s jging  t.o.v. van 2016
Van de landelijke koepel Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van € 1000,00 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.  Ook bij gelegenheid van de dankmis na de Eerste Heilige  Communie werd van de 
communicantjes uit Susteren  een grote dona e in de vorm van levensmiddelen ontvangen.
De opbrengst van de Kerstloterij van de seniorenvereniging St. Ambrosius werd ook in zijn geheel ter 
beschikking gesteld aan de voedselbank.



Subsidies.

 Van de gemeente Roermond werd een waarderingssubsidie ontvangen van € 30.250, waarvan
maximaal € 24.250 bedoeld is voor de directe kosten van huisves ng, huur- en energiekosten.
Over 2015 werd een bedrag van € 1.176  geres tueerd 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 2017 € 1.300 ontvangen. 
Van de gemeente Echt-Susteren werd een subsidie ontvangen van € 2.500. Dit bedrag is door de 
gemeente als begro ngspost opgenomen en zal in principe ook in 2018  worden uitgekeerd.

HuisvesƟng.

De huisves ng was in 2017 veruit het grootste dossier. In het voorgaande jaarverslag schreven wij: “Op dit 
moment zijn wij in onderhandeling met de gemeente Roermond over vervangende huisves ng”. Die 
onderhandelingen zijn in de loop van 2017 geïntensiveerd. Nadat een serieus pand, een voormalige school, 
als interessante loca e nader was onderzocht is gestart met concrete onderhandelingen. Meerdere 
construc eve gesprekken met ambtenaren en wethouders hee  uiteindelijk geleid tot het gereedmaken 
van een pand in de wijk Maasniel/Roermond. Gelijk jdig werd de focus gelegd op het verkrijgen van 
voldoende financiële middelen om de plannen  voor herhuisves ng van de Voedselbank in Midden-Limburg 
te realiseren. Ook de overige Midden-Limburgse gemeenten dragen bij aan de realisa e van de nieuwe 
huisves ng.  Al met al mogen we spreken van een zeer posi eve ontwikkeling, waarin de onderscheiden 
gemeenten ieder op hun eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. Wij zien de toekomst met veel 
vertrouwen tegemoet, temeer omdat wij de overtuiging hebben dat de Stg. Voedselbank Midden-Limburg 
een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van armoede voor al diegenen binnen Midden-
Limburg die dat nodig hebben.
Uiteraard willen wij hier ook de dona e van een aantal grote landelijke fondsen, zoals het Kansfonds, Het 
Oranjefonds en Voedselbanken Nederland niet onbenoemd laten. 
Bedrijven en instellingen uit de regio  leveren tezamen ook een substan ële bijdrage aan de zo 
noodzakelijke herhuisves ng.

Regionale/Landelijke samenwerking.

Midden-Limburg is onderdeel van de gehele provincie Limburg, waar 6 voedselbanken zijn geves gd. Zij 
weten zich verenigd in het Regionaal Overleg Pla orm (ROP), dat het afgelopen jaar 4 keer hee  vergaderd.
In beginsel nemen de secretaris en de coördinator “verwerving en logis ek” aan deze vergaderingen deel. 
Onderwerpen van gesprek waren vooral de onderlinge samenwerking, de voorbespreking van de landelijke 
vergaderstukken en de regionale inzamelingsac e door en met L1. 
Het afgelopen jaar is zowel landelijk als regionaal de discussie gestart met betrekking tot de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse voedselbanken enerzijds en het Regionaal 
Distribu ecentrum anderzijds. De Algemene Ledenvergadering hee  in 2017 besloten dat een 
distribu ecentrum onder verantwoordelijkheid valt van de aangesloten voedselbanken. In de komende 
twee jaren zal dit besluit verder worden geïmplementeerd.
In 2017 werden de algemene ledenvergaderingen (3) van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
(Voedselbanken Nederland) in Houten bijgewoond. In beginsel neemt de voorzi er aan deze bijeenkomsten
deel tezamen met het bestuurslid “voedselveiligheid”. Bij verhindering van één van beiden vervangt de 
secretaris
Het besluit van 25 november om de toela ngsnormen ingrijpend te verruimen zal vanaf 1 januari 2018 
worden toegepast.
De vereniging en het landelijke servicecentrum zijn in toenemende mate van groot belang voor de 
aangesloten voedselbanken (inmiddels 168) en in de huidige lokale prak jk al niet meer weg te denken.



Website.

In 2017 bezochten duizenden individuele bezoekers onze website. De website blijkt een prima 
communica emiddel tussen de Stg. Voedselbank en haar deelnemers en de vrijwillige en professionele 
organisa es, die zich betrokken weten met de hulp aan mensen uit onze doelgroep.
De samenwerking met deze organisa es is duidelijk groeiende. Het Maatschappelijk Pla orm Roermond, 
waaraan de Stg. Voedselbank ook deelneemt, biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.

Aanvullende toelichƟng BegroƟng & Resultaat en Balans (bijlagen).

Wat exploita ekosten betre  zijn we in 2017 per saldo ruim binnen de begro ng gebleven. 
Op individuele onderdelen van de begro ng was de afwijking nooit zodanig dat structureel en/of 
substan eel moest worden ingegrepen. We eindigen het boekjaar met een bescheiden posi ef resultaat. 
Dit  komt ten goede aan het vrij beschikbaar eigen vermogen.
Toelich ng op de balans:

Onder voorzieningen zijn de volgende reserveringen opgenomen:
1.  Een exploita ereserve ter hoogte van de gemiddelde exploita ekosten voor twee jaar, conform 

afspraken met de landelijke vereniging van voedselbanken. Deze exploita ereserve is belangrijk om 
bij (gedeeltelijk) wegvallen van huidige inkomstenbronnen jd en ruimte te creëren om naar 
alterna eve financiering om te zien. 

2.  Een investeringsreserve waaraan de jaarlijkse aflossingen van materiële vaste ac va worden 
toegevoegd, met het doel vervangingsinvesteringen mogelijk te maken. Met betrekking tot de 
herhuisves ng is € 50.000 overgeboekt naar de voorziening “reservering nieuwbouw”. 
Dit voor de aanschaf van nieuwe middelen o.a. voor de koel- en vriesinstalla e.  

3. De niet aangesproken gelden uit de voorziening “reservering nieuwbouw” zullen worden 
teruggeboekt naar de voorziening “reservering investeringen”. 

Slotopmerking.

Dit jaarverslag bevat (een deel van de) verplichte ANBI-informa e en dient (mede) als verantwoording naar 
subsidieverleners en eventueel sponsoren, en bevat derhalve informa e, die in dat kader vereist c.q. 
relevant is. 
Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is geweest de meest essen ële 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 : begro ng en resultaat
bijlage 2 : balans per 31 december
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Bijlage 1

Omschrijving Begroting 2017 Resultaat 2017 Begroting 2018

INKOMSTEN

giften via incasso
donaties
donaties goederen
sponsoring
opbrengst acties
bijdrage VNV
subsidies
Waarderingssubsidie
Gemeente Roermond Huisvesting & energie

Toataal bruto resultaat

rentebaten
bankkosten

Som totaal inkomsten

UITGAVEN

huisvestingskosten
verkoopkosten
autokosten
algemene kosten
inkoop goederen
kantoorkosten

Totaal uitgaven

RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVING

Totaal afschrijvingen

RESULTAAT AFSCHRIJVINGEN

€ 1.800,00 € 1.772,00 € 1.850,00
€ 3.000,00 € 5.287,87 € 2.000,00
€ 250,00 € 294,02 € 500,00
€ 1.800,00 € 2.000,00
€ 100,00
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
€ 35.000,00

€ 36.374,00 € 13.300,00
€ 35.125,00

  
€ 42.950,00 € 44.727,89 € 55.775,00

€ 500,00 € 278,86 € 400,00
€ 300,00- € 405,18- € 350,00-

€ 200,00 € 126,32- € 50,00

€ 43.150,00 € 44.601,57 € 55.825,00

€ 26.950,00 € 26.800,09 € 41.375,00
€ 400,00 € 363,72 € 500,00
€ 6.100,00 € 4.899,16 € 7.300,00
€ 3.360,00 € 2.584,86 € 3.000,00
€ 1.500,00 € 603,29 € 500,00
€ 1.900,00 € 1.527,89 € 1.650,00

€ 40.210,00 € 36.779,01 € 54.325,00

€ 2.940,00 € 7.822,56 € 1.500,00

€ 4.610,00 € 4.610,00 € 1.000,00

€ 1.670,00- € 3.212,56 € 500,00
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 en 2017 Bijlage 2
Stg. Voedselbank Midden Limburg

2016 2017 2016 2017

Vaste activa Stichtingsvermogen
Auto VW Craft - Beginkapitaal
Inventaris Mutatie boekjaar

Afschrijvingen

Vlottende activa Eindkapitaal
Vorderingen
Nog te ontvangen rente
vooruitbetaalde huur Voorzieningen
debiteuren - - Reservering exploitatie

- Reservering investeringen
Reservering nieuwbouw -

Liquide middelen Overlopende passiva

€ 3.720,00 € 32.619,00 € 26.992,00
€ 3.045,00 € 2.155,00 € 1.849,00 € 3.212,00

€ 6.765,00 € 2.155,00 € 7.476,00- € 4.610,00-

€ 26.992,00 € 25.594,00

€ 168,00
€ 1.125,00

€ 75.000,00 € 65.000,00
€ 1.293,00 € 76.870,00 € 60.000,00

€ 42.078,00
€ 151.870,00 € 167.078,00

€ 172.759,00 € 190.574,00 € 1.955,00 € 57,00

€ 180.817,00 € 192.729,00 € 180.817,00 € 192.729,00


