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2. Inleiding
De Voedselbank Houten is een van de leden van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze
vereniging is in mei 2013 opgericht als voortzetting van de Stichting Voedselbanken Nederland. In de
volgende overzichten zijn de belangrijkste gegevens van alle aangesloten voedselbanken vermeld.
Uiteraard zijn dit de cijfers van 2017.
Meer informatie vindt u op www.voedselbankennederland.nl
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Onze Houtense Voedselbank heeft evenals alle andere leden de volgende doelstellingen:
Het bieden van directe voedselhulp aan hen die dat tijdelijk nodig hebben.
Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.
We verstrekken alleen voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
We vullen de pakketten zoveel mogelijk met gezond voedsel.
We geven onze cliënten altijd gratis voedsel.
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
We zijn neutraal en onafhankelijk.
We zijn transparant in onze verantwoording.
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De VIJF belangrijkste gebeurtenissen uit 2017:
In januari bleek dat we één van de 5 genomineerden waren in
onze regio bij de ING-campagne “Help Nederland vooruit”. Dit
ING-fonds stelt aan vrijwilligersorganisaties jaarlijks bedragen
van € 1.000 tot € 5.000 beschikbaar. Om het hoogste bedrag te
halen, moest er met unieke emailadressen gestemd worden. En
dat lukte! Er werd een bedrag van € 5.000 naar ons
overgemaakt.
Een prachtige donatie kon autoleasemaatschappij ARVAL dit jaar aan ons doen. Al hun
(internationale) vestigingen tezamen mochten één miljoen euro
besteden aan goede doelen. De Nederlandse vestiging koos o.a.
onze Houtense voedselbank. Drie jaar lang gratis een
leasecontract van een (gekoelde) Opel Vivaro geeft ons de
mogelijkheid om alle voedingsmiddelen veilig en verantwoord te
vervoeren. Auto Voskuilen, die ons de afgelopen jaren wekelijks
een bus leende, wilde graag mee blijven doen en stelde zich
garant om drie jaar lang de benodigde brandstof – ook gratis! – ter
beschikking te stellen. Twee cadeaus in één!
Een verbazingwekkende gebeurtenis overkwam ons ook dit jaar. Samen met
twee andere voedselbanken in de regio ontvingen we een grote nalatenschap.
Daardoor we in staat waren om direct een aantal noodzakelijke investeringen
te doen (zoals computers en een koelcel). Bovendien kunnen we in de
administratie een aantal noodzakelijke reserveringen opnemen, zodat onze
financiële positie - ook bij onvoorziene gebeurtenissen - voor de komende
jaren veilig gesteld is .
Nadat we eind 2014 voor het eerst het officiële “VOEDSELVEILIG-CERTIFICAAT” kregen uitgereikt,
was er in 2017 voor de vierde keer een uitgebreide (onverwachte) controle
door de Houwers Groep, volgens de normen van de NVWA. Dit keer
werden we niet alleen opnieuw een GROENE voedselbank, maar met een
score van 100 was er niet één verbeterpunt! We mogen dus opnieuw een
jaar lang het inspectiecertificaat voeren.
Al veel langer kampten we met een
tekort aan koelruimte, die moeilijk
uitbreidbaar leek, omdat we sowieso
met ruimtetekort te maken hebben.
Maar dankzij een aantal inventieve
medewerkers bleek het tóch mogelijk
de ruimte beter te benutten en werd er
een prachtige nieuwe koelcel
gerealiseerd. De arbeid is grotendeels
van onszelf, maar de koelmotor werd
gedoneerd. Een geweldige
medewerking van Koeltechniek ’t Lam
en Centercon!
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3. Organisatie van de Voedselbank Houten
3.1 Algemeen
Stichting Voedselbank Houten is een zelfstandige stichting die uitsluitend ten doel heeft
het verstrekken van (tijdelijke) voedselhulp aan inwoners van de gemeente Houten die
door welke oorzaak dan ook niet voldoende leefgeld hebben. Om te bepalen wie
daarvoor in aanmerking komt houden wij een financiële toetsing met als uitgangspunt de
landelijk vastgestelde normen (toetsingscriteria; zie onderaan deze bladzijde). Met het
inzamelen van voedsel bestrijden we ook de voedselverspilling onder het motto: “Oog
voor voedsel, hart voor mensen.”
Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd, zowel de intake, het gehele
logistieke proces, de financiën en sponsorwerving, de (digitale)communicatie, de
administratie en de externe contacten. Voor alle inspanningen geldt dat ze onbetaald
worden verricht. Uiteraard zijn er – soms aanzienlijke – kosten voor de bedrijfsvoering.
Inkomsten daarvoor worden door sponsoring verkregen, door donaties van particulieren
en inzamelacties of collecten van kerken, scholen e.d.
3.2 Bestuur
Met gepaste trots kunnen wij vermelden dat het is gelukt om in 2017 twee nieuwe
bestuursleden aan ons team toe te voegen. Het heeft langer geduurd dan we hadden
gehoopt, dat wel. Over het algemeen blijken kaderfuncties minder gemakkelijk te
vervullen – overigens een omstandigheid waar ook andere vrijwilligersorganisaties mee
te maken hebben. Aan het eind van 2017 was het bestuur als volgt samengesteld.
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Naam
Aandachtsgebieden
Dhr. B.(Ben) de Jong
Vrijwilligerszaken, ICT
Dhr. G.M. (Bert) Boeschoten
Administratieve processen, intake
Mw. L.W. (Tanja) Luiten-van de Bilt Financiën en sponsorwerving
Mw. P.J.H. (Philippine) Bronkhorst
Communicatie en PR
Dhr. A. (Ab) Hubers
Voedselverwerving en uitgifte
De financiële administratie wordt voor het bestuur verzorgd door:
Administrateur
Dhr. F.W. (Fred) Bregman
Financiële administratie
3.3 Vrijwilligers en taakgroepen
Meer dan 35 vrijwilligers zetten zich
in om het werk voor de Voedselbank
goed te laten verlopen. De meeste
medewerkers maken deel uit van een
taakgroep.
Intaketeam. Deze vrijwilligers houden
zich bezig met intakegesprekken en
het beoordelen van de financiële
situatie van de cliënten. Zij
onderhouden nauw contact met het
Sociaal Loket van de Gemeente
Houten, waar de voedselbank ook
formeel partner van is.
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Per 1 januari 2018 zijn de
toekenningscriteria fors verruimd. Het
basisbedrag per
huishouden werd met 10 euro verhoogd tot
€ 130. Daarnaast werd het bedrag per
persoon verruimd met 5 euro tot € 85.
Er is tevens voor gekozen om duidelijker
zichtbaar te maken hoe de toelatingscriteria
van de voedselbanken zich verhouden tot
de Nibud norm (voor bijstand). De nieuwe
toelatingsnormen bedragen gemiddeld 45%
van deze Nibud-norm.

.

Uitgifte en Voorraadbeheer. Elke vrijdag
worden de kratten voor de cliënten door
dit team met voedsel gevuld. Verder
houden de medewerkers zich bezig met
het ordenen en administreren van de
voedselvoorraad. De voorraad wordt
bewaard op soort en houdbaarheidsdatum.
De oudste producten moeten immers het
eerst uitgegeven worden, rekening
houdend met THT- en TGT-datum.
Twee gastvrouwen ontvangen de cliënten,
schenken koffie, thee of frisdrank en onderhouden de contacten bij het wachten voor de
uitgifte.
Vervoer en onderhoud. Dit team verzorgt op de uitgiftedag het ophalen van de
producten vanuit het distributiecentrum Arnhem, een van de acht regionale
distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Bij noodzakelijk vervoer op andere
dagen kan ook een beroep op hen worden gedaan.
Deze ritten konden vanaf juli 2017 worden
uitgevoerd met een Opel Vivaro, gratis geleaset door
Arval, met eveneens gratis brandstof van Autobedrijf
Voskuilen; bus én brandstof worden dus door
Houtense bedrijven gesponsord.
ICT, Communicatie & PR. De webmasters
onderhouden de website met steeds meer
interessante berichten. Daarnaast publiceren zij
(extra) nieuwsberichten o.a. over vaste sponsors en gebruiken de “social media”,
Facebook, Twitter en Instagram. (Zie verder hoofdstuk 7 en de website
www.voedselbankhouten.nl)
Financiën en Fondsenwerving. In 2017 konden we de vacature voor penningmeester
gelukkig weer vervullen. Overigens is de financiële administratie al jaren in goede handen
bij onze boekhouder/ administrateur.
3.4 Huisvesting
Sinds de start van de Voedselbank
Houten is deze al op meerdere plaatsen
gehuisvest geweest: een garagebedrijf,
een oude school, noodlokalen en de
voormalige ruimte van de GGD aan de
Papiermolen. Sinds begin 2014 huren we
de voormalige wijkpost van de Gemeente
Houten aan De Poort 81, gebouwd tegen
het SCC De Grund aan.
De gemeente Houten vraagt daarvoor
een huurprijs van ruim € 8.600 per jaar,
overigens zonder O.Z.B. te rekenen. Voor
de kosten van gas, water en elektra hebben we mei 2017 eigen contracten afgesloten;
tot die tijd “liftten” we mee op de gemeentelijke contracten. Pas in de loop van 2018
zullen we dus echt inzicht hebben hoe hoog de jaarlijkse kosten nu zijn.
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In 2014 zijn we met de gemeente Houten een huurcontract van 3 jaar
overeengekomen, dat per 1-2-2017 afliep, maar in 2016 is vastgelegd dat het contract
telkens met een jaar verlengd wordt, totdat een van de partijen 6 maanden van
tevoren opzegt. Met het huidige aantal cliënten voldoet deze locatie, maar stijging van
het aantal cliënten of opzegging van de huur levert beslist een huisvestingsprobleem
op. Het is ook niet onmogelijk dat het terrein van “De Grund” in de toekomst een
andere bestemming krijgt.
De aanvoer van voedsel neemt overigens ook toe – uit het oogpunt van verspilling
voorkomen is dat uitstekend! - maar het heeft als gevolg dat we regelmatig een
ruimteprobleem hebben. We zijn ons dus al enige tijd aan het oriënteren op andere
huisvestingsmogelijkheden. Wat zou het mooi zijn als we een grotere ruimte ook
gezamenlijk met andere organisaties zouden kunnen realiseren! We dromen ervan om
op die manier onze cliënten nóg beter van dienst te kunnen zijn.

4. Onze cliënten en het intaketeam
Het intaketeam is verantwoordelijk voor de intakegesprekken met nieuwe cliënten, de
herindicatiegesprekken van huidige cliënten en de verwerking van deze gegevens in een daarvoor
bestemd digitaal systeem. De aanvragen voor een voedselpakket komen – vaak via hulpverleners –
binnen bij de coördinator van het intaketeam, deze doet de eerste screening en vraagt zo nodig
aanvullende informatie. Aan de hand van de gegevens wordt besloten of het pakket direct van start
kan gaan of dat er eerst een intakegesprek wordt ingepland. Bij aanmelding door een hulpverlener
die duidelijkheid over de financiële situatie kan geven, start de verstrekking van een pakket vrijwel
onmiddellijk. De financiële check volgt dan later. In 2017 werd aan degenen die een
verblijfsvergunning gekregen hebben, maar voor wie de (belasting)toeslagen – en dus het inkomen! nog niet goed geregeld zijn, zonder meer een wekelijks voedselpakket verstrekt.
4.1 Bemensing van het intaketeam
Onze Voedselbank voert de financiële screening van cliënten uit met deskundige
vrijwilligers. Daarvoor zoeken we mensen die relevante kennis of ervaring hebben in het
voeren van gesprekken. Het intaketeam bestond gedurende het gehele jaar stabiel uit
een zestal intakers en een coördinator. Het lijkt een groot aantal, maar alle intakers
hebben slechts beperkte tijd
beschikbaar naast hun andere
dagelijkse bezigheden. Totaal
werden 108 gesprekken
gevoerd. Lastig blijft, dat
cliënten vaak afspraken
afzeggen of gewoon niet
komen opdagen. Dat gebeurde
ook in 2017 herhaaldelijk.
Cliënten blijken in hun
ingewikkelde eigen
omstandigheden een afspraak
als deze niet altijd gemakkelijk
na te kunnen of willen komen.
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4.2 Aantal voedselpakketten en andere cliëntgegevens
Het volgende overzicht geeft de cijfers van onze voedselbank over de laatste vier jaren.

Uit de grafiek wordt
duidelijk dat het aantal
huishoudens en het totale
aantal ondersteunde
personen in 2017 licht
gestegen is, evenals het
aantal ondersteunde
adressen. Het plaatje
“verblijfsduur” geeft nog
meer gegevens: 85% was
hooguit een jaar cliënt.
(60% zelfs minder dan
een half jaar).
_____________________

In 2017 zijn in totaal
2914
voedselpakketten
uitgedeeld.

Voor de berekening van de tijd dat een cliënt van de voedselbank gebruik maakt,
gebruiken we de gegevens van de cliënten die in 2017 de voedselbank weer konden
verlaten. Daarbij was dit keer geen enkele cliënt langer dan drie jaar van de
voedselbank afhankelijk.
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Tenslotte een overzichtje van de gezinssamenstelling van onze cliënten. Aan het eind van
2017 hadden wij cliënten op 62 adressen met in totaal 176 personen die afhankelijk
waren van de voedselbankpakketten. Een gemiddeld gezin telde dus bijna 3 personen.

4.3 Gesprekken in het Sociaal Loket
Sinds enkele jaren houden we de intake- en herindicatie-gesprekken in het gemeentehuis
als onderdeel van het Sociaal loket van de gemeente Houten. Er is sprake van een
uitstekende samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente Houten.
Goede samenwerking is er ook met de (welzijns-) organisatie “van Houten&Co”. Zij doen
de begeleiding van de nieuwe statushouders, die door het ontbreken van toeslagen van
de belastingdienst een aantal maanden gebruik kunnen maken van de voedselbank.
Snellere procedures voor de toekenning van toeslagen zijn wel toegezegd, maar werkt
lang niet altijd in de praktijk van alledag.
4.4 Aanmeldingen
Aanmeldingen kunnen telefonisch worden gemeld op 2 ochtenden per week, maar
komen in toenemende mate ook digitaal binnen via het aanmeldingsformulier op onze
site. Cliënten melden zichzelf aan of de aanmelding verloopt via een hulpverlener. Bij
aanmeldingen via een hulpverlener kan een pakket meestal nog dezelfde week uitgereikt
worden.
We merken dat door de accentverschuiving in de hulpverlening de hulpverlener deze
taak niet altijd meer op zich kan nemen en de verantwoording daarvoor bij de cliënt zelf
legt. Voor sommige cliënten is dit niet haalbaar. We proberen dan zo spoedig mogelijk
een afspraak te plannen om samen met de cliënt de benodigde formaliteiten te regelen.
Het intaketeam bespreekt zo nodig iedere 6-8 weken de cliënten die in die periode op
gesprek zijn geweest. We bespreken met elkaar hoe we deze mensen het beste kunnen
“helpen aan hulp”. In dat opzicht bieden wij meer dan alleen voedsel.
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5. De voedselverwerving en voedselveiligheid
De Voedselbank Houten is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze
koepelorganisatie heeft 8 distributiecentra (DC’s) in het land. De vereniging maakt afspraken of sluit
contracten af met grote fabrikanten en Retail centra, die voedingsmiddelen ter beschikking stellen.
Deze partijen worden verdeeld over de regionale DC’s. De Voedselbank Houten is ingedeeld bij het DC
in Arnhem. De binnengekomen goederen worden naar rato verdeeld over de lokale voedselbanken.
Op vrijdagochtend halen we ons deel uit “Arnhem” op (met onze nieuwe lease auto van Arval!). Naast
deze landelijke aanvoer worden voedingsmiddelen ook lokaal ingezameld. Restpartijen van de
supermarkten maken daarvan een steeds groter deel uit. Uiteindelijk wordt 75% van de
voedingsmiddelen lokaal ingezameld.
5.1 Aanvoer van voedsel
Geen voedselpakketten zonder
voldoende voedsel. Ook in 2017
hebben we daar ruim aan kunnen
voldoen. Dat we de pakketten naast de landelijke aanvoer ruimschoots konden vullen is te
danken aan heel veel plaatselijke
kerken, bedrijven, scholen en
particulieren. Regelmatig werden
we gebeld door Houtense
bedrijven, die ons vroegen of we bepaalde producten konden gebruiken. (Een complete
lijst van donateurs vindt u achterin dit verslag). Met voedselbanken in onze regio
wisselen we ook regelmatig producten uit.
In het verslagjaar waren er diverse
evenementen waar we de overschotten van
mochten ophalen: de SPAR-beurs in het
voorjaar en de AGF-beurs in het najaar
leverde weer een grote hoeveelheid voedsel
op. Ook bij dit soort donaties laten we de
omliggende voedselbanken meedelen en in
voorkomende gevallen stellen we het DC in
Arnhem op de hoogte, zodat ook in een
bredere kring “meegedeeld” kan worden.
De gezamenlijke diaconieën van zeven
kerkgenootschappen in Houten, verenigd in
het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg)
zijn ook in 2017 de voedselbank blijven
steunen. Wekelijks doneren zij nu voor € 125,- aan vers voedsel, maar soms ook andere
versproducten zoals kip en vis. Totaal stellen de diaconieën dus voor € 6.500,- per jaar
aan vers voedsel beschikbaar, waarvoor in de kerken regelmatig wordt gecollecteerd.
Veel kerken organiseren bovendien voedselinzamelingen. Het aantal particulieren dat
hun eigen overschotten komt brengen neemt ook nog steeds toe. Wij vinden dat laatste
een goed teken, omdat verspilling zo wordt tegengegaan. Samengevat kunnen we
zeggen dat de Voedselbank Houten in 2017 meer dan voldoende aanvoer had.
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5.2 Vervoer
Groot feest was het halverwege
dit jaar, toen leasemaatschappij
Arval ons een gratis leasecontract
aanbood voor drie jaar, een
“eigen” koelbus, een Opel Vivaro.
Compleet met isolatie, trekhaak,
nagelnieuw! ARVAL heeft ons als
één van drie goede doelen
uitgekozen ter gelegenheid van
hun miljoenste leasecontract. Er
was slechts één voorwaarde aan
een cadeau vanuit het bedrijf: “er
moesten vier vielen onder zitten”. De keus was dus gauw gemaakt. Gelukkig kon onze
verbintenis met Auto Voskuilen ook in stand blijven, want de komende drie jaar wordt de
brandstof voor 100% gefinancierd door Auto Voskuilen .

Nadat donderdag al veel wordt opgehaald bij de plaatselijke leveranciers, rijden elke
vrijdag twee chauffeurs met deze bus naar het Voedselbank-Distributie Centrum in
Arnhem. Na deze rit rijden we ook regelmatig nog naar enkele andere plaatselijke
voedselleveranciers en supermarkten. Verder halen we maandelijks bij de diverse kerken
de daar ingezamelde artikelen op en incidenteel bij andere leveranciers. Daarnaast is er
natuurlijk de jaarlijkse Sparbeurs en de AGF-beurs in Expo-Houten, waar de exposanten
na afloop van de beurs een flink deel van hun producten doneren aan de Voedselbank.
Dat leverde ook dit jaar een volle bus op.
Ruilen bij b.v. ziekte, rijden van ongeplande ritten, e.d. werd telkens in no-time onderling
geregeld. Alles liep aardig “op rolletjes” dit jaar.
5.3 Voedselveiligheid en NVWA
Alle voedselbanken in Nederland vallen als één organisatie onder het toezicht van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In het zogenaamde “Infoblad 76” zijn
richtlijnen gepubliceerd voor “Charitatieve instellingen en vrijwilligersorganisaties”.
Indien de voedselbank werkt volgens deze richtlijnen, wordt daarmee voldaan aan de
eisen die gesteld zijn in de Europese Hygiëneverordening EG 852/2004.
We zijn er trots op dat we in 2017 nu al voor de vierde keer het “Groene label” kregen
toegekend bij een jaarlijkse – onverwachte – controle door de Houwers Groep. En dit
keer zelfs de maximale 100 punten! Onze processen voor de voedselveiligheid hebben
we dus goed op orde en dat is voor onze cliënten van grote betekenis.
De Voedselbank Houten behoort tot de categorie A van de voedselbanken, wat betekent
dat we droge kruidenierswaren mogen distribueren, maar ook koel- en
diepvriesproducten en dat wij dat laatste in een gesloten koel- en diepvriesketen doen.
Regelmatig wordt er – steekproefsgewijs – gecontroleerd op de volgende punten:
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Koelketenbewaking (koeling op 4°- 7°, diepvries op -18°).
Reiniging en desinfectie (gebouw, materialen, handen).
Plaagdierbestrijding en -preventie (door extern bedrijf).
Productcontrole op THT, TGT en allergenendeclaratie.
Portioneren producten (consumenteneenheden maken).
Dit laatste onderdeel vereist speciale voorzieningen, die we
kunnen realiseren in een voormalige douchecabine: een
afgesloten ruimte die geheel betegeld is met een glad
werkblad en voorzieningen voor de medewerkers als haar- en
mondkapjes en het gebruik van wegwerpschorten en
handschoenen.

6. Voorraadbeheer en uitgifte
Stichting Voedselbank Houten deelt voedselpakketten wekelijks
uit. Deze frequentie hangt samen met de eveneens wekelijkse
distributie die vanuit de DC’s van Voedselbanken Nederland plaatsvindt. We streven ernaar om de
pakketten zodanig te vullen dat er in elk geval voor drie dagen een maaltijd mee bereid kan worden.
De aanvoer vanuit het DC en de lokale sponsors wordt aangevuld met inzamelacties en voedselgiften
van particulieren; daardoor verschilt de hoeveelheid aanvoer per week. Medewerkers voorraadbeheer
zorgen voor een verantwoorde opslag van alle niet-bederfelijke artikelen, gerangschikt op datum. De
medewerkers van de uitgifte houden zich op de uitgiftedag bezig met het vullen van de kratten voor
de cliënten.
6.1 Voorraadbeheer
Van alle artikelen die binnenkomen
wordt administratie bijgehouden. De
plaats van herkomst of de naam van het
bedrijf dat het voedsel leverde is daarbij
van belang. Goeddeels worden artikelen
direct uitgegeven, maar als er teveel is
voor één wekelijkse uitgifte, gaan de
overige artikelen de voorraadkamer in.
Bij de wekelijkse uitgifte worden de
oudste artikelen het eerst uitgegeven.
Overigens volgen we ook hierbij het
Infoblad 76 van de NVWA, waar ook
richtlijnen in zijn opgenomen voor het hanteren van de THT- datum. (Iedereen die hierin
is geïnteresseerd, kan een exemplaar van deze richtlijnen op de website vinden of bij de
voedselbank ophalen.) Deze datum kan beschouwd worden als de “garantiedatum van
de fabrikant”. Daarna zijn de artikelen nog prima houdbaar, maar de Voedselbank is dan
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.
Medewerkers van voorraadbeheer houden wekelijks bij welke producten in de pakketten
gaan, zodat – wanneer dat door de aanvoer ook maar enigszins mogelijk is – ook variatie
kan worden aangebracht in de voedingsmiddelen die de cliënten meekrijgen.
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6.2 Uitgifte… en nog wat!
De medewerkers van de uitgifte zorgen voor het vullen van de kratten voor de cliënten.
In 2017 zijn in dit proces geen belangrijke veranderingen opgetreden. Overigens
oriënteren we ons wel op andere uitgiftemodellen (meerdere keren per week,
supermarktmodel e.d.), maar dat vereist nog veel tijd, al zijn er wel voorbeelden in het
land.
Maar behalve de uitgifte van de “gewone” voedselpakketten is er regelmatig ook meer te
verdelen. Zo ontvangen alle cliënten altijd een kerstpakket, door onze eigen
medewerkers uit eigen “voorraad” samengesteld. Dan zijn er ook de pakketten van de
Stichting Jarige Job. Deze landelijke organisatie – waar wij lid van zijn – zorgt voor een
verjaardagspakket voor alle kinderen. In 2017 alleen nog voor kinderen in de
basisschoolleeftijd, maar in 2018 is dat inmiddels verruimd. Deze dozen worden door de
cliënten en hun kinderen bijzonder gewaardeerd!
Nog een paar extra’s die onze cliënten kregen aangeboden:
Enkele particulieren hebben de Stichting Het
Houtens Hulppietje opgericht en verzorgden
voor alle kinderen van onze cliënten (van 0-16
jaar) sinterklaascadeautjes. Het is heel
bijzonder dat deze groep mensen dit nu voor
de vierde keer gedaan heeft en ook nog zoveel
sponsors vond om dit te realiseren. Het
Houtens Hulppietje is in die vier jaar tijd een
traditie geworden! ( www.hethoutenshulppietje.nl )
Na enkele jaren onderbreking, heeft Eigenhuis
keukens onze cliënten weer een kerstdiner aangeboden in de showroom aan de
Ringveste. Het werd een fantastische en feestelijke avond, waar met veel plezier op
wordt teruggekeken!
We zijn als Voedselbank heel blij met deze geweldige initiatieven, die voor onze
cliënten zo veel betekenen in hun moeilijke situatie.

7. Communicatie en PR
7.1 Plaatselijke pers
In 2017 heeft de Voedselbank Houten weer
kunnen rekenen op aandacht in de plaatselijke
media. In ’t Groentje is een artikel geplaatst
over de gift van het CDA, de € 5.000 van het
ING Nederland Fonds en de sponsoring van de
koelbus door ARVAL.
In het Trefpunt is aandacht geweest voor de
€ 5.000 van het ING Nederland Fonds en de
uitreiking van een medaille door de
ChristenUnie in het kader van hun Houtense
Helpers Tour.
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Zowel ’t Groentje en het Trefpunt heeft onze aankondiging voor de Marktkraam op Het
Rond geplaatst. De donatie van de koelbus heeft een (klein) berichtje opgeleverd in het
AD-regio-katern van Utrecht.
7.2 Sociale Media
Net als voorgaande jaren, was facebook het belangrijkste sociale medium van de
Voedselbank Houten met 72 berichten. We hebben in 2017 drie vaste sponsors in het
zonnetje gezet: de Rotary Houten Castellum, Piazza Sports en De Lichtboog, de
Nederlands-Gereformeerde Kerk. Ook was er ruime aandacht voor onze nieuwe vaste
sponsor: Jumbo Spoorhaag.
Sommige van deze berichten zijn ook op andere Houtense pagina’s gedeeld waardoor
het bereik fors toenam. Het meest gelezen bericht is dat over de sponsoring van onze
nieuwe koelbus door Arval en Auto Voskuilen
BV (7500 x gezien), gevolgd door het etentje
voor cliënten bij Eigenhuis Keukens (7000x) en
de sponsoring van Jumbo (6000x).
Berichten worden ook altijd op Twitter en
Instagram gedeeld maar dit levert veel minder
reacties. Het aantal volgers op 31 december:
Facebook 341, Twitter 388, Instagram 14.
Reacties op berichten op sociale media zijn over
het algemeen positief, vooral voor de sponsor
waarover het artikel gaat. Het is voor de
Voedselbank Houten een mooie manier om iets
‘terug’ te doen voor onze sponsoren, iets wat
ook in 2017 weer zeer gewaardeerd werd.
7.3 Website
Op de website zijn in het afgelopen jaar 20 nieuwsberichten gepubliceerd waarvan 11
berichten over sponsoren en acties. Het best gelezen artikel was onze oproep om acties
in de maand december met ons af te stemmen. Dit artikel werd meer dan 1000 x
bekeken.
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In 2017 is ook het
gedeelte van de
website met
informatie over de
voedselhulp en het
aanmelden uitgebreid.
Het aanmelden voor
voedselondersteuning
is vereenvoudigd:
Cliënten kunnen zich
nu zelf via een
aanmeldformulier
direct via de website
aanmelden. Ook is er
een tool (‘doe de check’) bijgekomen waarmee mensen snel een idee kunnen krijgen of
ze in aanmerking zouden kunnen komen voor voedselpakketten. Beide pagina’s zijn al
volop gebruikt en blijken drempelverlagend te zijn voor cliënten.
7.4 Marktkraam en activiteitenmarkt
Omdat we het belangrijk vinden zichtbaar te zijn in de Houtense samenleving, waren we
aanwezig op de activiteitenmarkt in september. Helaas heeft dit geen nieuwe vrijwilligers
of donateurs opgeleverd. Wel hebben we er onze nieuwe bus kunnen showen.
In augustus hebben we met
een marktkraam op het Rond
gestaan. Hier zijn non-food
artikelen verkocht die we door
het jaar heen gedoneerd
hebben gekregen. De
opbrengst van deze markt
hebben we gebruikt voor de
exploitatie van de
voedselbank. Ondanks
tegenvallend weer, was dit
een mooie gelegenheid om in contact te komen met veel inwoners van Houten.
7.5 Flyers
In het najaar zijn er flyers ontwikkeld en verspreid voor
het werven van cliënten. We hopen hiermee meer
mensen te bereiken die gebruik zouden mogen maken
van de voedselbank.
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8. Financiën en fondsenwerving
De financiële administratie is ook in 2017 uitgevoerd door Fred Bregman, administrateur, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Op 17 mei 2018 heeft het bestuur van de stichting decharge
verleend aan de administrateur en het financiële overzicht over 2017 formeel vastgesteld. Deze
vaststelling kon gebeuren omdat een kascommissie, bestaande uit mevrouw. M. Jaarsma en de heer
J. Speld, de jaarrekening op 5 mei 2018 had gecontroleerd en alles in orde bevonden.
8.1 Jaarrekening 2017 – de cijfers
Hieronder is de jaarrekening 2017 afgedrukt met vergelijkende cijfers over 2016. Voor een
nadere toelichting algemeen of de onderscheiden posten zie bij 8.2.

8.2 Toelichting op de jaarrekening 2017
Algemeen
Wat betreft de financiën verliep 2017 voor onze voedselbank heel erg gunstig. In het
begin van dit jaar was er de jaarlijkse actie van het ING Fonds “Help Nederland Vooruit”,
waarvoor we in onze regio de meeste (e-mail) stemmen binnenhaalden en we een
bedrag van € 5.000 (het maximaal haalbare) hebben ontvangen. Vervolgens ontvingen
we halverwege het jaar van leasemaatschappij Arval een gratis leasecontract voor de

17

komende drie jaar van een gekoelde bus (Opel Vivaro). Auto Voskuilen sloot zich aan bij
deze geweldige donatie en besloot voor dezelfde periode ons van gratis brandstof te
voorzien. Door deze sponsoring werden de vervoerskosten van voedsel vanaf medio
2017 teruggebracht naar nul. Aan het eind van het jaar 2017 ontvingen we – samen met
drie andere voedselbanken – een groot bedrag uit de nalatenschap van een overleden
dame. Hierdoor waren we in staat noodzakelijke investeringen te doen, maar we kunnen
nu ook een aantal substantiële reserveringen opnemen, zodat onze financiële positie
voor de komende jaren veilig is gesteld.
Verdere toelichting op de jaarrekening 31 december 2017
Balans
De banksaldi zijn conform de jaaropgave 2017 van de Rabobank Houten.
Inventaris
De boekwaarde per ultimo 2016 was € 1.350. Grote aanschaffingen in 2017 betroffen
vooral laptops en onderdelen voor een nieuwe koelcel. Samen met een aantal
andere zaken werd € 8.188,27 geïnvesteerd. Afgeschreven werd een bedrag van
€3.838,27, zodat een boekwaarde resteert van € 5.700.
Investering in De Poort 81 (huurrecht)
Op de investering in het materiaal voor de verbouwing, dat eind 2016 een
boekwaarde had van € 1,- is niet meer afgeschreven, zodat € 1,- als boekwaarde
resteert.
Kassaldo
Het kassaldo bedraagt € 0,-, omdat de kas in 2017 is opgeheven.
Transportmiddelen
De koelaanhanger (van JCI Kromme Rijn ontvangen in 2013) had ultimo 2016 nog een
boekwaarde € 1.000. Er is in 2017 niet meer op afgeschreven, dus blijft een
boekwaarde van € 1.000. De Opel Vivaro waar we sinds medio 2017 over beschikken,
wordt om niet geleaset van Arval en komt dus niet voor op de balans. De
koelaanhangwagen die we in 2013 gekregen hebben van JCI Kromme Rijn, hebben we
voor de komende drie jaar uitgeleend aan Voedselbank Amersfoort.
Vooruitbetaald c.q. nog te betalen
Vooruitbetaald is de huur aan de gemeente Houten voor januari 2018 (€ 722,23).
Over 2017 nog te betalen:
Factuur koelinstallatie
€ 500,00
Declaratie bloemen Sinterkerst-bijeenkomst € 20,00
Factuur onderhoud koelaanhangwagen
€ 378,13
Factuur storing vrieskast
€ 76,84 Totaal € 974,97
Resultatenrekening 2017
Afschrijvingen 2017 € 3.838,27
In 2017 is afgeschreven op de inventaris € 2.688,27 en over vorige jaren € 1.150.
Verzekeringen € 386,76
De premie voor de verzekering van de koelaanhangwagen bedroeg € 173,64. Ook
hebben we een inventarisverzekering afgesloten met een premie van € 213,12.
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Kantoorkosten € 1.396,90
Deze kosten betreffen hosting website, porti, drukwerk en andere
administratiekosten.
Nagekomen lasten oude jaren € 2.941,66
Dit betreft een energie-afrekening via de gemeente Houten over 2016. Tot medio
2017 betaalden we via de huurnota de energie en water. Er zal nog een afrekening
over 2017 volgen. Momenteel hebben we een eigen energie- en watercontract.
Donaties kerkelijk € 6.600,06
Hierin is opgenomen een gift van de PCI van € 4.000 (uit een legaat toegekend).
Donaties maatschappelijk € 7.642,81
Hierin is opgenomen de prijs uit het ING-fonds € 5.000 en van een CDA-actie een
bedrag van € 1.000 (In 2018 is nog € 265,- ontvangen van deze actie.)
Renteopbrengst € 30,84
Rente-inkomsten zijn conform de opgave van de Rabobank.
Diverse opbrengsten € 117.151,85
Dit betreft de opbrengst van onze non-foodverkopen van € 1.259,20 en de uitkering
van een nalatenschap € 115.960,65.
Verdeling resultaat van € 115.689,69
Toevoeging aan de continuïteitsreserve
€ 40.000,-Toevoeging aan reserve vervanging auto
€ 25.000,-Toevoeging aan reserve vervanging inventaris € 25.000,-Toevoeging aan reserve nieuwe locatie
€ 20.000,-Toevoeging aan algemene reserve
€ 5.689,69
Tevens wordt aan de algemene reserve toegevoegd het vermogen per 1 januari 2017
groot € 25.700,92, dus in totaal € 31.390,61.
Overzicht verloop reserves

Het totaal bedrag van de reserves vormt het z.g. eigen vermogen van de Stichting
Voedselbank Houten
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Rechten en verplichtingen die niet blijken uit de balans
Lidmaatschap Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.
Sinds 15 mei 2013 is de VBH - de oprichtingsdatum van de VNV - lid van deze
overkoepelende vereniging. Er is een gezamenlijke huisstijl ontwikkeld, die verplicht
door ons gehanteerd dient te worden. Het zogenaamde “Voedselbank Reglement”
beschrijft de rechten en verplichtingen waar aangesloten voedselbanken zich aan
moeten houden en geldt als uitgangspunt voor ons beleid. Het lidmaatschap is gratis.
Huurovereenkomst.
Het pand aan De Poort 81 is gehuurd van de gemeente Houten voor een periode van
3 jaar, ingaande 1 april 2014. Daarna is bepaald dat de huurtermijn stilzwijgend
telkens met een jaar wordt verlengd en dat een wederzijdse opzegtermijn van 6
maanden geldt. De huursom bedraagt inmiddels ruim € 8.600 per jaar. In mei 2017
hebben we een eigen energie- en watercontract (Greenchoice c.q. Vitens) afgesloten
en loopt dat niet meer via de gemeente.
Overige overeenkomsten
De VBH heeft een (gratis) leasecontract afgesloten met Arval voor de periode medio
2017-medio 2020 Daarnaast hebben we overeenkomst bij XS4ALL, Tele2 en KPN voor
vaste telefonie, internet, website hosting en diverse mobiele telefoons.
Verzekeringen
De VBH heeft voor de koelaanhanger een z.g. werkmaterieelverzekering afgesloten
bij Voogd & Voogd te Middelharnis. De gemeente Houten heeft bij de VNG een
collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die onbetaalde werkzaamheden
met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Medewerkers van de VBH
zijn zulke vrijwilligers. De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke
eigendommenverzekering, een rechtsbijstand- en een aansprakelijkheidsverzekering.
Verzekeringen voor bedrijfs- en bestuursaansprakelijkheid zijn collectief afgesloten
door Voedselbanken Nederland voor alle plaatselijke voedselbanken.
In 2017 heeft het bestuur besloten om ook een inventarisverzekering af te sluiten bij
Voogd & Voogd. Het risico voor brand en inbraak is hiermee gedekt. Overigens is de
voedselvoorraad uitgesloten van dekking, omdat we dat altijd gratis ontvangen en
doorgeven.
8.3 Fondsenwerving en sponsoren
Op de laatste vier pagina’s van dit verslag is een overzicht
opgenomen van alle sponsoren die ons hebben ondersteund in
2017. Op die lijst is zichtbaar wie ons ondersteund heeft met
voedingsmiddelen, met het verlenen van diensten of met
financiële giften. Daarnaast zijn er vele particulieren die
incidenteel of regelmatig giften naar onze rekening overmaken.
In het kader van dit jaarverslag kunnen we daar uiteraard geen
overzicht van geven, maar we zijn er erg blij mee, want bij
elkaar is dit een van de pijlers van onze voedselbank. Veel dank
aan al deze bedrijven, particulieren, scholen, kerken etc. die er
direct of indirect voor hebben gezorgd dat we in 2017 onze
cliënten wekelijks konden voorzien van een ruim gevulde krat
met levensmiddelen. Met hun hulp hopen we dat ook in de
komende jaren te kunnen blijven doen.
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__________________________________________________________________________________

Stichting Voedselbank Houten
De Poort 81
3991 DX Houten
Telefoon: 030-737 06 26 (algemeen) / 06-10 44 12 05 (aanbod van voedsel)
Aanmelding cliënten: 06-36 48 60 87 (dinsdag 9-12 u.) / 06-12 94 07 55 (donderdag 9-12 u.)
Website: www.voedselbankhouten.nl
Registratienummer Kamer van Koophandel: 30275192
IBAN-bankrekeningnummer: NL06 RABO 0155 4536 02
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