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Stichting Voedselbank Bergeijk 

Dr Rauppstraat 51 

5571 CH Bergeijk 

T: +31 6 3002 6647  

E: info@voedselbankbergeijk.nl 

JAARVERSLAG 2020 
Stichting Voedselbank Bergeijk  - Jaarverslag 2020 28 februari 2020 

Inleiding 

Hierbij het verslag jaar 2020 van Voedselbank Bergeijk.  
Een jaar waarbij ook de voedselbank Bergeijk te maken krijgt met een pan-
demie. Covid-19 heeft ook zijn stempel gedrukt op de werkzaamheden van 
onze vrijwilligers.  
Als voedselbank blijven we wel open en pakketten verstrekken. Dit doen we 
in afgeslankte vorm.  
 
In het jaar 2020 zijn er 986 pakketten klaargemaakt door onze vrijwilligers. 
Gemiddeld worden er 19 pakketten per week uitgegeven. Dit is een daling  
t.o.v. de jaren hiervoor. 
 
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn voor onze vrijwilligers en 
donateurs. In dit jaarverslag de activiteiten die dit jaar aan de orde geweest 
zijn om onze voedselbank “gezond” te houden. 
 
Onze doelen van 2020 zijn dezelfde als in 2019: 

• Op peil houden van de processen binnen de voedselbank. Versterken 
onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams binnen de 
voedselbank. 

• Contacten met de informele zorg binnen Bergeijk consolideren om zo in 
contact te komen met onze potentiële klanten.   

• Wij willen het keurmerk voedselveilig behouden. Het groene keurmerk.   

Dank:  

Ondanks het rare jaar 2020 dat we achter de rug 

hebben zijn wij trots op ons werk en onze vrijwil-

ligers…..  

Een extra dank aan de  vrijwilligers die helaas tijde-

lijk niet mee kunnen werken….. We hopen jullie snel 

weer te zien. 

Wij bedanken iedereen die zich op welke wijze dan 

ook  het afgelopen jaar heeft ingezet voor de  

voedselbank. 

 

 

 

In dit Verslag 

Inleiding. 

Dank 

1. Leiding 

2. Beleid 

3. Managen van vrijwilligers; 

4. Managen van middelen en 

processen. 

5. Klanten & Partners 

6. Vrijwilligers 

6. Maatschappij 

6. Bestuur & Financiers 



2 

1. Bestuur. 

2. Beleid 

AVG: 
Ook binnen de voedselbank zijn er maatregelen genomen rondom privacy en is er een AVG coördinator aangesteld.  
Daarnaast zijn de verschillende processen waarbij AVG gevoelige informatie wordt verwerkt aangescherpt. 
 
Communicatie: 
De voedselbank heeft een website waarop alle nieuws wordt gepubliceerd. Zo ook 
per kwartaal de cijfers.  
De lokale krant wordt gebruikt om de bewoners binnen de gemeente op de hoogte 
te houden van onze activiteiten maar ook om nieuwe vrijwilligers te zoeken.  
Daarnaast is er een pagina gemaakt op facebook wat we gebruiken om nieuws te publiceren en meer bekend te worden 
in onze omgeving. 
 
Relatiebeheer en samenwerking 
De voedselbank heeft een goede relatie met haar leveranciers en sponsoren. Ook met de lokale overheid en lokale 
maatschappelijke organisaties wordt goed samengewerkt. Zo heeft onze intake zitting in de IZ (informele zorg) en parti-
ciperen we binnen het Aquinohuis. 

Het bestuur van de voedselbank vergadert maandelijks. In het jaar 2020 hebben wij ons aangepast aan de pandemie en 
zijn wij digitaal gaan vergaderen. We zijn gestart met vier bestuursleden. Helaas heeft werving tot nu toe geen nieuwe 
bestuursleden opgeleverd.  

De eerste landelijke vergadering is op gepaste afstand in Utrecht georganiseerd. Hierna is toch besloten om ook deze 
digitaal te voeren. Binnen het cluster en het participatiehuis zijn de vergaderingen tijdelijk stil gelegd en wordt er via 
mail  over verschillende onderwerpen van gedachten gewisseld.  

Ook in 2020 blijft onze werkwijze, verwerkt in een A3, ongewijzigd. (het verslag is vlg. de A3 opgezet) 
Onze missie en visie behelzen de verzorging van voedselpakketten voor de allerarmsten in onze gemeente. Wij werken 
uitsluitend met vrijwilligers. 

Wij zijn succesvol als: 

• Onze klanten voor minimaal drie dagen producten 
ontvangen in het pakket. 

• Er duurzame afspraken zijn gemaakt met leveran-
ciers om zo te komen tot gezond en voldoende 
voedsel. 

• Wij samen werken met zoveel mogelijk partners 
in ons werkgebied. 

• Onze klanten ook werken aan verbetering van hun 
situatie. 

• Wij beschikken over voldoende geschikte en be-
kwame vrijwilligers. 

• De financiële realisatie wordt gerealiseerd d.m.v. 
sponsoring en verwerving.  

• Wij worden gezien als integere en transparante  
organisatie, met een goed imago en gemakkelijk 
benaderbaar. 

Wij doen geen kleding 
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4. Managen van middelen 

Middelen binnen onze ruimte: 
De voedselbank Bergeijk beschikt over alle voorzieningen die 
nodig zijn om een goede bedrijfsvoering te volgen.  
We hebben een pand dat is ingedeeld om de verschillende pro-
cessen goed te ondersteunen.  
Dit jaar zijn de koel en vriesruimte vervangen. Dit was nodig ge-
zien de gebreken aan de oude ruimten. De vaste meetapparatuur 
is hierop geïnstalleerd. Zo krijgen we, indien nodig, 7 dagen/24 
uur informatie over de temperatuur. Dit maakt het mogelijk om 
bij problemen, ook op dagen dat we niet aanwezig zijn bij de 
voedselbank, op tijd actie te ondernemen.  
Naast deze ruimten hebben we  voldoende stellingen, tafels, kratten enz.  
 
Transport 
Vrijwilligers van de voedselbank halen het verworven voedsel op bij de lokale leveranciers en bij het distributiecentrum 
van de landelijke vereniging van voedselbanken. Ze doen dit met onze Koelwagen. Ontvangen in 2016 uit verschillende 
fondsen. Deze activiteit kon gewoon doorgang vinden in 2020. 
 
Met onze bedrijfsvoering doen wij er alles aan om onze ANBI status te behouden. Dit is erg belangrijk voor ons als voed-

selbank. Hiermee laten wij zien dat we betrouwbaar zijn. Wij hebben een sponsor die ons ondersteunt om de financiële 

gegevens goed te managen. Op de website worden drie maandelijks onze financiële cijfers gepubliceerd. 

Onze ANBI status maakt het ook aantrekkelijk voor sponsoren die ons geldelijk willen ondersteunen. Deze steun is hard 

nodig om onze bedrijfsvoering te kunnen blijven uitvoeren. (Ons voedsel is gratis maar we maken kosten om deze bij 

onze klanten te krijgen.)  

 

3. Managen van vrijwilligers 

In 2020 zijn niet al onze vrijwilligers aan het werk geweest binnen de voedselbank. Omdat we alleen voedsel mogen 
uitgeven is onze “huiskamer” op vrijdagmiddag komen vervallen. Dit betekent dat de vrijwilligers die hier werkzaam 
waren op dit moment niet komen.   
Met de aangepaste richtlijnen Covid-19 hebben we besloten om met een kleine groep, voornamelijk onze intake aange-
vuld met enkele vrijwilligers, de pakketten uit te geven.  
De oudere vrijwilligers zijn in het begin van het jaar thuis gebleven. Ze vallen in de risicogroep.  
Alle werkzaamheden worden gedaan met in acht neming van de maatregelen zoals de 1,5 meter afstand en gebruik van 
mondneusmasker/handschoenen bij het werk. 
Vrijwilligers zijn dit jaar niet bij elkaar gekomen zoals andere jaren. Dit was niet mogelijk. Het samen komen is vervangen 
door een kleinigheidje dat is thuis gebracht bij de vrijwilligers.  
 Nieuwe vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst en committeren zich hiermee met de vastgestelde regels 
binnen de voedselbank. Onze vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd. 
 
 
 

 

5. Managen van processen 

Voedselveiligheid 
In 2016 behaalden wij voor de eerste maal het “groen”-certificaat voor de voedselveiligheid. 
 
Jaarlijks wordt er een onverwachte controle uitgevoerd tijdens de werkzaamheden op de voedsel-
bank.  
 
Ook in 2020 hebben wij weer het “Groen” certificaat behaald.  
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Intake 
Voedselbank Bergeijk beoordeelt zelf of aanvragers van een voedselpakket voldoen aan de gestelde eisen. Vier vakbe-
kwame vrijwilligers beoordelen de aanvragen en her-beoordelen periodiek bestaande afspraken. Voedselbank Bergeijk 
hanteert bij de beoordeling de landelijke criteria.  Gegevens worden zo minimaal mogelijk en in een beschermde omge-
ving opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers intake. De intake wordt altijd door twee intakers sa-
men gedaan. De intake is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen rondom af of aannemen nieuwe en zittende cliën-
ten.  
In 2020 zijn er 15 nieuwe intakes gedaan waarvan er 8 zijn aangenomen.  Bij de bestaande klanten zijn 23 her-intakes 
uitgevoerd, hiervan zijn er 14 verlengd. In 2020 zijn er 19 klanten gestopt. De helft hiervan omdat er boven de norm 
werd gekomen andere redenen zijn bv.  Verhuizing of enkele keren niet nakomen van afspraken om het pakket op te 
halen.  

Voedselverwerving 
Door de aansluiting bij de landelijke vereniging ontvangt Voedselbank Bergeijk ook landelijk verworven voedsel. Weke-
lijks wordt dit opgehaald bij het distributiecentrum. Daarnaast hebben wij vaste afspraken met leveranciers uit de ge-
meente. Denk hierbij aan de supermarkt en de bakker. Ook winkelacties en andere acties, gericht op burgers, leveren 
voedsel op. Particulieren leveren incidenteel zelf rechtstreeks producten aan de voedselbank. Door particulieren zelf 
gemaakte producten, zoals soep of jam, mogen niet aangenomen worden. Een bestuurslid is verantwoordelijk voor de 
voedselverwerving. Dit bestuurslid is ook de aanjager van de verschillende acties.  
Met al onze leveranciers zijn verwervingsovereenkomsten gesloten.  
Gemiddeld bevatten de pakketten 41 producten. Een groot deel gemiddeld 28 producten komen vanuit de landelijke 
vereniging. Wij halen dit wekelijks op in Eindhoven. 

Actie: 
Ook dit jaar was de voedselbank weer verschillende malen te zien in de supermarkten…. 

Transport 
De voedselbank kent net als in 2020 gereguleerd en incidenteel transport. Gereguleerd transport vindt wekelijks op af-
gesproken tijden plaats naar het distributiecentrum en naar vaste leveranciers binnen de gemeente Bergeijk. Daarnaast 
vinden incidentele transporten plaats van en naar andere voedselbanken en naar incidentele leveranciers/donateurs. 
Onze chauffeurs maken zelf een rooster en zorgen dat ze te allen tijde op pad kunnen.  

Verpakken en Ompakken 
De voedselbank Bergeijk verpakt zelf geen verse vleeswaren. 
Wel worden vleeswaren en verse producten geportioneerd naar 
grootte van de gezinnen van de klanten. Voedselpakketten wor-
den wekelijks samengesteld. 
Wij streven er naar minimaal 25 gezonden producten in het 
voedselpakket te verwerken. Pakketten bestonden uit gemid-
deld 41 producten waarvan 18 uit de schijf van vijf.  

Uitleveren voedselpakketten 
De pakketten worden iedere vrijdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur uitgeleverd aan de ingeschreven klanten. Ter plaatse 
wordt door een medewerker van intake de identiteit gecontroleerd. Er is voor uitgifte een route gemaakt waarlangs 
klanten kunnen lopen, spullen kunnen ophalen en weer weg kunnen zonder andere klanten tegen te komen.  
Hierbij worden mondneusmaskers gedragen door de vrijwilliger en door de klant en wordt de afstand van 1,5 meter 
bewaard. 

Afval en Schoonmaak 
Afval wordt gescheiden en afzonderlijk verwerkt. 
Papier en PMD wordt rechtstreeks afgevoerd naar de milieustraat in Bergeijk. Dit geldt ook voor vlees dat ongeschikt is 
geworden. Dit wordt in de kadaverbak gedeponeerd. Door een calamiteit met de stroom hebben we dit jaar vlees moe-
ten derven. (regels voedselveiligheid ).  
GFT wordt via de composthoop verwerkt in de moestuin van het Aquinohuis. 
Een kleine hoeveelheid restafval wordt maandelijks aangeboden aan de ophaaldienst van de gemeente. 
Er is onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid voedselveiligheid een schoonmaakplan en –rooster opgesteld om 
alle ruimten proper te houden. Deze taken zijn tijdelijk, tot we een vervanger hebben, belegd bij een zittend bestuurs-
lid. 
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6. Klanten & Partners 

Wekelijks, op vrijdag, wordt er een pakket geleverd aan onze klanten Deze voldoen aan de eisen die wij gesteld hebben 
en bevatten voor minimaal 3 dagen voedingsmiddelen. Ook in weken dat wij vanuit ons distributiecentrum minder of 
geen producten ontvangen. Onze klanten zijn tevreden over de geleverde producten. 
 
We zien dat onze klanten vanuit veel verschillende verwijzers ons weten te vinden. Zoals daar zijn bewindvoering, ISD de 
Kempen, lumensgroep. Echter loopt het aantal klanten terug. 

Armoede is een groot probleem en helaas is het zo dat niet iedereen de weg naar de voedselbank weet te 
vinden. Onze intake neemt zitting binnen de Informele zorg in de samenwerking rondom armoedebestrijding. Hierin 

werken ze samen met o.a. de KBO, Stichting Leergeld, Wél!zijn, de dorpsondersteuner, diaconaal fonds,  Lumens maat-
schappelijk werk en het zorgteam van de gemeente. Samen hopen ze zo meer mensen te bereiken. 
 
Een van onze doelen is dat 80% van de mensen in groot Bergeijk die leven onder de armoedegrens  bij ons een pakket 
ontvangen. Dit wordt in 2020 niet behaald en blijft daarom een doel dat we in het oog houden en waarvoor we ons, ook 
in 2021, samen met onze partners zullen inzetten. 
 
Criteria 2020: 
De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld: Basisbedrag per huishouden: € 135,-. Per persoon: € 95,-. De nieuwe 
normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):  
1 persoon was € 225, wordt € 230  
2 volwassenen was € 315, wordt € 325  
1 volwassene en 1 kind was € 315, wordt € 325  
1 volwassene en 2 kinderen was € 405, wordt € 420  
2 volwassenen en 2 kinderen was € 495, wordt € 515  
1 volwassene en 3 kinderen was € 495, wordt € 515  
Aanvullende eisen  
Men moet inwoner zijn van de gemeente Bergeijk.  
Men moet actief iets aan de eigen situatie doen en daartoe aangesloten zijn bij een passende hulpverlenende instantie. 

geen pakket zonder traject 

Uitgegeven pakketten 
In 2020 zijn er gemiddeld 19 pakketten samengesteld voor gemiddeld 45 personen.  
 

Samenstelling pakketten 
Wij streven er naar om de pakketten te voorzien van 3 tot 4 dagen voedsel. De inhoud is afhankelijk van de producten 
die wij ontvangen via de verschillende kanalen. Dit kan elke keer anders zijn.  
De voedselpakketten bevatten niet vanzelfsprekend complete maaltijden. Vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid van 
de klant kan hij of zij aanvullende producten zelfstandig inkopen. 
Gemiddeld bestaat het pakket in 2020 uit 41 CE (consumenten eenheden). 28 producten uit dit pakket komen vanuit 
de landelijke vereniging. Gemiddeld zijn hiervan 18 CE uit de schijf van  vijf.  
Wij zijn heel blij met plaatselijke donaties van verse groenten waarmee wij onze pakketten kunnen aanvullen.  
 
Er zijn in 2019 geen officiële klachten ontvangen….  
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 7. Vrijwilligers 

Onze vrijwilligers werken in verschillende zelfstandige teams. Zo zijn daar de Intake, gastvrouwen en uitgifte die ook 
direct met onze klanten te maken hebben. De Chauffeurs, pakketsamenstelling, inpakken en verwerving die direct met 
onze leveranciers te maken hebben. Daarnaast de verwervers van financiën die contact hebben met onze sponsoren.  
Alle bestuursleden hebben een link met een van de teams en vertegenwoordigen deze in het bestuur.  
De vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract ondertekend. De coordinatoren, intake en het bestuur zijn in het bezit 
van een VOG. Vrijwilligers bij de voedselbank krijgen niet betaald. Slechts vergoeding van voor de voedselbank gemaak-
te onkosten is mogelijk. 
Landelijk worden er afspraken voorbereid rondom beleid Integriteit en werken met covid-19 regels. Het bestuur van 
VBB heeft een actieve rol, door o.a. aanwezigheid op de landelijke vergaderingen, met betrekking tot de inhoud van dit 
beleid. 
Eind 2020 zijn er 27 actieve vrijwilligers  bij de Voedselbank Bergeijk. Al is er niet voor iedereen werk o.i.v. aangepaste 
werkwijze. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar twee bestuursleden om ons te versterken. 

8. Maatschappij 

De voedselbank is gevestigd in het Aquinohuis. In dit huis werken wij samen met de andere “gebruikers” waarbij vooral 
de kwetsbare groepen in onze gemeente worden ondersteund. Wij nemen deel aan het gebruikersoverleg. 
Wij hebben een goede relatie met de gemeente en andere instanties waarmee we samenwerken om onze doelgroep te 

bereiken. 

Op onze website is regelmatig informatie te vinden over onze voedselbank. Onze 
insteek hierbij is informatief en transparant te zijn. Hiermee werken wij aan ons 
doel om de bekendheid te vergroten. Als voedselbank zijn wij positief aanwezig bin-
nen onze gemeente en sluiten wij daar aan waar onze toegevoegde waarde van nut 
is. 
 
De voedselbank Bergeijk is sinds kort ook te vinden op Facebook. We zoeken wel 
iemand die hier actief mee aan de slag kan/wil gaan. Nu wordt dit bijgehouden door 
een van de zittende bestuursleden en wordt er regelmatig iets gedeeld vanuit de 
landelijke vereniging.  
 
Wij liften dan ook mee op de bekendheid van Voedselbanken Nederland en gebruiken de “Voedselbodem” het informa-

tieve platform van Voedselbanken Nederland om onze bedrijfsvoering en bekendheid verder vorm te geven.  

9. Bestuur & Financiers 

De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 7.266,33. Begroot was € 86,--. Dit significante verschil is gro-

tendeels toe te schrijven aan de Covid 19-crisis. Werd er in eerste instantie gedacht dat er als gevolg hiervan tekorten-

zowel financieel als ook qua voedsel- zouden ontstaan, is het tegendeel bewaarheid geworden.  

Er was meer dan voldoende aanbod van voedsel, o.a. als gevolg van extra plaatselijke, regionale en landelijke acties, 

terwijl de verwachte stijging van het aantal cliënten tot op heden uit is gebleven. Aan het eind van het jaar zijn er zelfs 

minder cliënten dan aan het begin van 2020. 

Voor wat betreft de financiën hebben er als gevolg van Covid 19 enkele eigen acties geen doorgang kunnen vinden 

zoals bijvoorbeeld de 3 Teutenmarkt-dagen. Hier stond echter tegenover dat burgers en bedrijven, juíst in deze tijd 

van crisis, het belang en de noodzaak van voedselbanken onderkenden en er veel nieuwe donaties werden ontvangen. 

Dit mag ook zeker worden gezien als blijk van waardering voor onze vrijwilligers, die toch elke week opnieuw weer 

klaar hebben gestaan voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. 

In sommige gevallen werd/is er door de gever bij aangegeven dat de donatie besteed diende te worden aan speciale 

(extra) pakketten voor onze cliënten bijv. voor het vieren van kerst en van oud en nieuw. Hoewel dit niet strookt met 

het uitgangspunt, dat voedselbanken nooit voedsel kópen, hebben wij hier in dit geval wel gehoor aan gegeven en 

hebben we luxe artikelen gekocht waarmee mooie en speciale pakketten zijn samengesteld.  
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Aan het zijn van een ANBI-instelling zijn qua financiën regels verbonden. Naast een voorziening voor het vervangen van 

noodzakelijke inventaris, koelauto etc. mag de voedselbank een continuïteitsreserve hebben tot maximaal 1,5 keer de 

jaarlijkse exploitatie, teneinde het voorbestaan in onzekere tijden te kunnen waarborgen.  

Omdat Voedselbank Bergeijk nog niet zo lang bestaat was dit maximum op 1 januari 2020 nog niet bereikt. Het voorne-

men is nu om een deel van het positief saldo aan te wenden om deze reserve aan te vullen tot het genoemde maximum.  

Het resterende bedrag wil het bestuur onderbrengen in een nieuw te vormen voorziening, waaruit dan indien nodig 

gedurende het jaar 

eventuele andere 

noden van onze 

cliënten kunnen 

worden gelenigd. 

Hierbij valt dan te 

denken aan bijv. de 

contributie van een 

sportvereniging, 

aankoop school-

spullen etc.  

Het bestuur zal 

over de resultaats-

bestemming van 

het jaarrekening-

saldo over 2020 in 

de loop van 2021 

nog een definitief 

besluit nemen. 

De werkelijke uit-

gaven en inkom-

sten vertonen ten opzichte van de ramingen op een paar onderdelen afwijkingen. De belangrijkste zijn hieronder toege-

licht. 

Op de personeelskosten heeft in 2020 een overschrijding plaatsgevonden. Als gevolg van Covid-19 hebben de 2 geplan-

de vrijwilligersavonden geen doorgang kunnen vinden. Daarvoor in de plaats is aan alle vrijwilligers in juli en in decem-

ber een attentie bezorgd.  

In de kosten hiervan is van Nieuwe Levenskracht een subsidie ontvangen. Deze is echter verantwoord onder de sponsor-

inkomsten . Overigens werkt Voedselbank Bergeijk uitsluitend met vrijwilligers (27) Zij zetten zich belangeloos in en ge-

nieten verder géén enkele vergoeding. 

Verder betreft het merendeel van de uitgaven hoofdzakelijk huisvestingskosten en kosten van vervoermiddelen. De 

huisvestingkosten zijn m.n. de huur van het gebouw en het energieverbruik en, zij het in mindere mate, schoonmaak-

kosten. In de huisvesting wordt van de gemeente een significante bijdrage ontvangen.  

De kosten voor onderhoud en keuring van de koelauto zijn fors hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit, 

dat de jaarlijkse  periodieke keuring en onderhoudsbeurt begin januari en eind december hebben plaatsgevonden, waar-

door de exploitatie over 2020 dubbel is/werd belast. (2019 was feitelijk te laag) 

De koelwagen is all-risks verzekerd. De verzekeringspremie wordt elk jaar minder a.g.v. de no-claim-korting.  

www.voedselbankbergeijk.nl 
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www.voedselbankbergeijk.nl 
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Onder administratie zijn de kosten voor schrijf- en bureaubehoeften, porti, telefoon en drukwerk verantwoord. 

Onder verkoopkosten zijn naast de kosten voor bedrijfskleding en verpakkingsmaterialen ook de kosten voor sponsoren 

en representatie verantwoord. Het betreft feitelijk kosten die direct of indirect verband houden met de verwerving en 

de uitgifte van voedsel(pakketten).  

Van de zijde van sponsoren bereikten ons signalen, dat ze de jaarlijkse attentie liever wilden besteden t.g.v. onze cliën-

ten. In 2020 hebben we daarom de attentie afgeschaft en hebben onze sponsoren bedankt door middel van een leuke 

kerstkaart.  

In 2020 is er een nieuwe koel/vriescel aangekocht. De kosten hiervan zijn gedekt uit ontvangen bijdragen van Voedsel-

banken Nederland en het Oranje Fonds. De rest kon worden betaald uit de vrijval uit de voorziening van de gespaarde 

gelden ter zake van de oude koel/vriescel. Onder de incidentele/bijzondere lasten is de afschrijving inééns van dit res-

tant verantwoord.  

Daarnaast is hier een uitgave van € 550,-- geboekt voor de aankoop en samenstelling van de speciale pakketten voor 

onze cliënten ten behoeve van de viering van kerst en van oud en nieuw. In de aanhef is hier reeds aan gerefereerd. De 

ontvangen bijdragen voor deze pakketten zijn verantwoord onder sponsoring. 

De eerder genoemde vrijval uit de voorziening ter zake van de oude koel/vriescel is verantwoord onder de incidentele/

bijzondere baten. 

Over 2020  is via sponsoring een bedrag van ruim € 23.000,-- ontvangen, bijna € 9.000,--  meer dan in 2019. Naast de 

subsidie van Voedselbanken Nederland en van de gemeente Bergeijk, samen goed voor € 6.800,--, werd in meerjarige 

sponsorafspraken ruim € 5.100,-- toegezegd.  

Daarnaast is maar liefst € 8.200,-- aan éénmalige donaties ontvangen en hebben eigen activiteiten ruim € 3.250,-- opge-

bracht.  

Een opbrengst, die er in 2020 positief uitsprong was die van de Rabo ClubSupport-actie. Deze leverde maar liefst een 

bedrag op van bijna € 1.600,-- wat maar weer eens aantoont dat ook de inwoners van Bergeijk het belang onderkennen 

van een voedselbank in tijden van crisis. 

Alle vaste activa zijn bij aanschaf volledig gedekt door middel van subsidies en bijdragen. Daarom zijn deze in de balans 

gewaardeerd op € 1,-- per activum. 

De nog te ontvangen posten betreft  de opbrengst van emballage-acties die afliepen per 31 december alsmede een nog 

te ontvangen toegezegde donatie. 

Een ANBI-instelling mag een continuïteitsreserve aanhouden van maximaal 1,5 keer de totale exploitatie, in casu 1,5 x € 

15.000,-- = € 22.500,--. Wanneer het bestuur besluit om een gedeelte van het positief rekeningresultaat te bestemmen 

voor deze reserve, zal dit maximum in 2020 zijn bereikt. Het restant kan dan worden gestort in de nieuw te vormen 

voorziening overige ondersteuning cliënten, zoals in aanhef genoemd. 

Op basis van de economische levensduur van de installaties, de inventaris alsmede de koelauto wordt een jaarlijkse do-

tatie becijferd. Deze wordt ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening vervanging inrichting. Hiermee is de 

financiering van toekomstige vervangingen gewaarborgd.  

Onder crediteuren/nog te betalen posten zijn de kosten van de keuring en onderhoudsbeurt van de koelauto in decem-

ber, alsmede die van de samengestelde kerst- en oud-en-nieuw-pakketten voor onze cliënten, alsmede de bankkosten 

over december verantwoord. 

ResuméDe conclusie is alleszins gerechtvaardigd, dat 2020, ondanks alle problemen met en beperkingen rondom Covid-

19, voor Voedselbank Bergeijk een goed jaar is geweest; dankzij de inzet van onze vrijwilligers zijn we er toch weer in 

geslaagd om elke week opnieuw voor onze cliënten een mooi voedselpakket samen te stellen en hebben we financieel 

gezien voldoende vlees op de botten. 

www.voedselbankbergeijk.nl 


