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JAARVERSLAG 2021
STICHTING VOEDSELBANK ZEEUWS-VLAANDEREN
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. In dit verslag
rapporteert het bestuur over de ontwikkelingen in 2021 en wordt kort ingegaan op de verwachtingen
voor 2022.
Het jaar 2021 was -net als 2020- een jaar waarin de coronacrisis een flinke impact had op de
werkzaamheden van de Voedselbank. Toch konden onze vrijwilligers het hele jaar door -met
inachtneming van de beperkende maatregelen- de klanten van voedselpakketten voorzien. Het
bestuur is de vrijwilligers bijzonder dankbaar voor hun tomeloze inzet. Zonder hen was dit niet
mogelijk geweest.
Onze Voedselbank is sinds 2005 actief in Zeeuws-Vlaanderen en is de grootste van Zeeland. De
werkzaamheden van de Voedselbank zijn anno 2021 niet meer weg te denken uit onze samenleving;
de Voedselbank vervult een broodnodige functie.
Het bestuur
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DEEL I - ALGEMEEN JAARVERSLAG
MISSIE
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen biedt directe voedselhulp met gratis verkregen voedsel aan de
armste mensen in onze regio. Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen volgt in haar werkwijze nauwgezet de
door gezamenlijke Voedselbanken vastgestelde regels met inachtneming van de geformuleerde
kernwaarden:
• We verstrekken voedsel dat door anderen is gedoneerd dan wel door ons is aangekocht met
daartoe verkregen maar geoormerkte middelen
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
• Het gaat uitsluitend om gratis voedsel
• Verdeling gebeurt zo eerlijk mogelijk
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
• We zijn transparant in onze verantwoording
• We werken uitsluitend met vrijwilligers
HOOFDDOELSTELLING
De hoofddoelstelling van de voedselbanken is kort en bondig: het bieden van directe voedselhulp aan
mensen die het hard nodig hebben èn het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Onze voedselbank helpt
in Zeeuws-Vlaanderen de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Om klanten wekelijks van voldoende eten te voorzien, krijgen we hulp van bedrijven, instellingen,
gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die
deze klanten helpen om (weer) op eigen benen te staan. Ons streven is immers dat voedselhulp
tijdelijk is.
VOEDSELVERWERVING
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is de grootse voedselbank van Zeeland. Om de ruim 640 pakketten
wekelijks te kunnen uitdelen, zijn we afhankelijk van toeleveranciers, (groot)handelaren in
levensmiddelen, producenten van groenten, kwekerijen, supermarkten, particulieren, etc.
Een aantal bakkers en een industriële bakkerij tekenen voor de aanvoer van voldoende brood.
De gezamenlijke diaconieën en caritasbesturen van kerken in de regio leggen al vele jaren geld bijeen
waarmee versproducten zoals groenten, fruit en eieren worden gekocht.
Bedrijven en instellingen schonken ook in het verslagjaar weer spontaan kerstpakketten of vroegen
hun medewerkers hun kerstpakket te doneren.
Doordat in de loop der jaren door onze vrijwilligers goede banden met leveranciers zijn opgebouwd,
kan onze Voedselbank wekelijks rekenen op de aanvoer van vele soorten (vers)producten
Toch is voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen het overgrote deel van het voedsel afkomstig van het
Regionaal Distributiecentrum in Tilburg. Iedere week wordt daar de aan ons toegewezen hoeveelheid
voedsel opgehaald. Er is regelmatig uitwisseling van producten met andere voedselbanken in Zeeland
en West-Brabant.
De ligging van Terneuzen als vestigingsplaats van onze Voedselbank, vergt voor het transport naar de
hoofdvestiging en de uitdeelpunten vele kilometers en brengt zodoende hoge vervoerskosten met zich
mee.
TRANSPORT
Voor het transport in de regio van en naar de hoofdvestiging Terneuzen en de uitdeelpunten in
Zeeuws-Vlaanderen maken we gebruik van een eigen bestelbus met koeling en twee gehuurde
bakwagens. Maar voor het grootste deel van het transport van goederen die van buiten de regio
komen, zijn we aangewezen op externe bedrijven, met de daaraan verbonden hoge transportkosten.
Kosten die ook in het verslagjaar een bron van grote zorg waren om de voedselbank draaiende te
houden.
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FONDSENWERVING, SUBSIDIES EN DONATIES
Het samenstellen van de voedselpakketten gebeurt met gratis door bedrijven, producenten,
supermarkten, kwekerijen en particulieren geschonken voedsel. De 130 vrijwilligers werken geheel
kosteloos. Onze voedselbank is afhankelijk van giften en subsidies om te kunnen functioneren. Het is
iedere jaar weer een flinke opgave voldoende geld binnen te halen. Fondsenwerving is om die reden
een belangrijke taak binnen onze voedselbank.
Twee keer per jaar worden ruim 900 bedrijven binnen en buiten Zeeuws-Vlaanderen benaderd om het
werk van de voedselbank onder de aandacht te brengen en uit te nodigen een donatie te doen. Ook
serviceclubs, kerkelijke instellingen en particulieren krijgen jaarlijks een soortgelijk verzoek.
Bij diverse supermarkten zijn donatiezuilen geplaatst. Daarnaast ontvangt Voedselbank ZeeuwsVlaanderen giften van anonieme donateurs.
De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis, en ook Voedselbanken Nederland
(VBN) dragen jaarlijks met een bescheiden subsidie bij in de kosten.
Gemeenten
Met de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis is in 2021 overleg gevoerd over een structurele bijdrage
in de kosten van onze Voedselbank. Dit overleg heeft geresulteerd in de afspraak dat de gemeenten
in de jaren 2021 tot en met 2023 zullen bijdragen in de kosten met een bedrag van € 0,20 per
inwoner, per gemeente.
Omdat de begroting van onze Voedselbank voor 2022 een tekort laat zien van € 52.172 is ook
gesproken over dekking van dit tekort, althans over een hogere bijdrage van de drie gemeenten ter
dekking van dit tekort. Deze gesprekken hebben (nog) geen resultaat opgeleverd.
VOEDSELVEILIGHEID EN ARBO
Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Klanten moeten erop kunnen rekenen dat alle producten
die wekelijks in de pakketten zitten voldoen aan de kwaliteitseisen en houdbaarheid. Om de
voedselveiligheid te garanderen wordt gewerkt volgens de strikte regels van de Nederlandse Voedselen Waren Autoriteit (NVWA). Jaarlijks voert een inspectiedienst van de NVWA een grondige controle
uit. In het verslagjaar werd deze toets opnieuw met succes gehaald en werd het hygiëne-certificaat
veiliggesteld.
Onze vrijwilligers volgen nauwkeurig de richtlijnen voor schoonmaken, opslaan, ompakken en
uitgeven van producten. In 2021 is een nieuwe afgesloten ruimte in gebruik genomen voor het
hygiënisch ompakken en snijden van brood.
Vrijwilligers worden maandelijks bijgepraat over nieuws en wetenswaardigheden over producten,
opslag en hygiëne en periodiek voert een gespecialiseerd bedrijf controles uit op de (eventuele)
aanwezigheid van ongedierte.
ARBO
Naast voedselveiligheid wordt specifiek aandacht besteed aan de veiligheid van de medewerkers.
Vrijwilligers die bevoegd zijn met elektrische heftrucks te werken, zijn in 2021 allen op
herhalingscursus geweest.
In dit jaar is belijning aangebracht in het magazijn. Hierdoor kunnen niet alleen meer producten op een
overzichtelijke manier worden geordend, maar is er ook een betere scheiding tussen voedsel en nonfood producten aangebracht. De efficiency werd hiermee vergroot. Meer en meer wordt gebruik
gemaakt van verrijdbare koelkasten, die het werk aanzienlijk verlichten.
CIJFERS
Klanten
Jaarlijks worden voor klanten toekenningscriteria vastgesteld om in aanmerking te komen voor een
voedselpakket. De criteria worden landelijk vastgesteld. Onze Voedselbank bepaalt niet zelf of een
klant voldoet aan deze criteria. De instellingen van het Algemeen Maatschappelijk Werk in de drie
gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Aan-Z, Porthos en Hulst voor Elkaar, zijn voor ons op dit punt
onmisbare schakels. Zij adviseren onze Voedselbank over de toekenning.
.
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Tabel: aantallen huishoudens-volwassenen-kinderen

Na een jaarlijkse forse stijging van het aantal huishoudens dat een voedselpakket ontving in de
periode 2017 t/m 2020, is deze stijging in 2021 enigszins afgevlakt.
Eind 2021 werden per week 642 voedselpakketten uitgedeeld. Deze werden binnen ZeeuwsVlaanderen verdeeld over 477 huishoudens. Een huishouden van 1-3 personen ontvangt één pakket
per week; een huishouden van 4-6 personen krijgt twee pakketten en een huishouden met 7 en meer
personen krijgt drie pakketten per week. Eind 2021 werden 736 volwassen en 494 kinderen door onze
Voedselbank ondersteund
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Vrijwilligers
Onze Voedselbank heeft zo'n 130 vrijwilligers die zich gezamenlijk belangeloos inzetten voor een
scala aan werkzaamheden: van het samenstellen en uitdelen van de pakketten tot voedselverwerving,
fondsenwerving, schoonmaak, logistiek en administratie. De inzet van deze vrijwilligers in de
hoofdvestiging in Terneuzen en op de uitdeelpunten van Zeeuws-Vlaanderen is onmisbaar om onze
Voedselbank draaiende te houden.
De voedselpakketten worden in Terneuzen samengesteld en wekelijks uitgedeeld in Terneuzen,
Aardenburg, Axel, Breskens, Hulst, Oostburg en Sas van Gent.
KINDEREN
Voor kinderen uit gezinnen die zijn aangewezen op onze Voedselbank is er voor speciale dagen als
Sinterklaas en verjaardagen extra aandacht.
Stichting Jarige Job
Kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is, worden door
Stichting Jarige Job geholpen. Zij krijgen een verjaardagspakket waarin alles zit wat nodig is om hun
verjaardag te kunnen vieren, thuis en op school.
Sinds enkele jaren werken de Stichting Jarige Job en de Voedselbanken Nederland officieel samen.
In 2021 vierden 545 kinderen in Zeeuws-Vlaanderen hun verjaardag met hulp van Jarige Job.
Stichting Sint Helpt
Ook in 2021 werkte de Stichting Sint Helpt gevestigd in Hulst, weer samen met onze Voedselbank.
Kinderen van 0-14 jaar uit gezinnen die klant bij ons zijn, kregen ieder weer een functioneel- en een
speelgoed-cadeau en snoepgoed. Sint Helpt verzorgt de inkoop, de logistiek en verdeling van de
cadeautjes op de uitdeelpunten geheel zelfstandig, zonder de vrijwilligers van onze Voedselbank te
belasten. Aan 370 kinderen verdeeld over 178 gezinnen werden er dit jaar presentjes uitgereikt.
De Stichting Sint Helpt verkrijgt haar inkomsten uit giften en donaties van particulieren en bedrijven.
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2. DEEL II - FINANCIEEL JAARVERSLAG
Het boekjaar van de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is gelijk aan het kalenderjaar.

Toelichting op het begrotingsoverzicht:
Lasten: post Transportkosten:
Vanwege de geografische ligging van Terneuzen als vestigingsplaats van Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is en blijft het
transport van goederen van en naar de voedselbank en de uitgiftepunten een disproportionele kostenpost. Op jaarbasis komt dit
neer op ruim € 72.200, als volgt gespecificeerd:
-Kosten vanuit RDC Tilburg:
€ 27.500
-Vervoer Vriesproducten
€ 13.000
-Vervoer naar uitgiftepunten Zeeuws-Vlaanderen € 19.500
-Kosten eigen bus, incl. schades
€ 12.200
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2. Jaarrekening
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2.3. Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van financiële
verslaggeving.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van de stichting zich voor verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen
maakt, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen
de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en
lasten.
Baten, post Covid-gerelateerde subsidies en donaties
Het eenmalig van Voedselbanken Nederland ontvangen bedrag van € 63.508 is in zijn geheel
uitgegeven aan versproducten en noodaankopen bij lokale kleinschalige ondernemingen.
Grondslagen voor de balanswaardering en resultaatbepaling
Algemeen
Zowel de waardering van activa en passiva en ook de bepaling van het resultaat, vindt plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspostanders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen.
Vorderingen en kortlopende schulden
De vorderingen en kortlopende schulden zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Resultaat
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, met in achtneming van
de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De giften worden in het jaar van toezegging als baten verantwoord.
Informatieverschaffing over COVID-19-effecten
Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met
ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Nu zijn er vaccins voor dit virus beschikbaar, die
gedurende 2021 zijn ingezet. Echter de snelle verspreiding van het virus heeft geleid tot ingrijpende
overheidsmaatregelen gericht op het maximaal controleren van het virus. Stichting Voedselbank
Zeeuws-Vlaanderen heeft nauwelijks financiële gevolgen ondervonden; zij maakt gebruik van diverse
donaties en subsidies ter ondersteuning.
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