
 



 

 

 

pagina 2                        Jaarverslag Voedselbank Houten 2021 

1. Voorwoord 

Hoewel corona ook in 2021 nog een behoorlijke stempel 

drukte op ons werk, was het toch een tamelijk ‘gewoon’ 

jaar. We zijn gewoon open gebleven, ook tijdens de 

lockdowns. Het hele jaar konden klanten bij ons op 

afspraak winkelen. Dat laatste beviel eigenlijk heel goed, 

en we zijn dat dan ook blijven doen.  

We hebben in 2021 in totaal 2393 pakketten uitgedeeld, 

aan 245 personen, qua aantallen een vrij normaal jaar. 

Gelukkig bleef de gevreesde toeloop van klanten door 

corona uit.   

Financieel hadden we een goed jaar, al sloten we dat af 

met een klein negatief resultaat. Maar na het enorme 

positieve resultaat van vorig jaar, is dat geen enkel 

probleem. Het blijft bijzonder dat zoveel organisaties en 

particulieren zo trouw en  spontaan geld blijven doneren. 

De Voedselbank Houten is dan ook financieel gezond. 

Wel hadden we te maken met een dalende trend in de 

aanvoer van voedsel. Maar daar tegenover stond de trend 

dat we vaker geld ontvingen dat expliciet bedoeld is voor 

het kopen van voedsel. Dit maakte het mogelijk dat we 

toch elke week een ruim assortiment in onze schappen 

hadden. 

In onze organisatie hadden we vorig jaar een belangrijke 

bestuurswissel. Ben de Jong droeg na 11 jaar de 

voorzittershamer over. We hebben een goede opvolger 

gevonden in Jan Mol.  
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Na 11 jaar, heeft Ben de Jong de 
voorzittershamer overgedragen aan 
zijn opvolger Jan Mol. 

Rotary Houten doneerde 

50 kerstpakketten voor 

de klanten. 

€ 3.000 van  

en   € 1.000 

Bij de controle van Houwers Groep 

behaalden we 96 punten,  ruim 

voldoende om onszelf een voedselveilige 
voedselbank te mogen blijven noemen.  

In januari werden al onze vrijwilligers getrakteerd 
op een heerlijk afhaalmenu bij   

en een cheque van € 1.650  

De gezamenlijke kerken doneerden via 
het Interkerkelijk Diakonaal Overleg 

(IDO), voor € 4.500 
aan versproducten. 

 

€ 36.363,12 
aan donaties,  

waarvan 43% van particulieren, 27% 
van bedrijven en stichtingen en 16% 
van kerken. Hiervan was € 4.410 
bedoeld voor het kopen van voedsel. 

€ 35.608,47 aan kosten. 

Waarvan € 5.224 voor de aankoop van 
voedsel. 

Daarmee kostte het in 2021   

€ 15 om één 

voedselpakket 
samen te stellen.  

Aan het eind van de ramadan kregen we 

200 kg kip van de ‘Maskerjongens’, 

die daarvoor geld hadden ingezameld 
met de verkoop van mondkapjes. 

We ontvingen € 2.500  van  

in het kader van het 
project  

‘van ZON naar geZONd’  

van   

Met dit bedrag zijn extra gezonde 
producten voor onze klanten 
aangeschaft bij AH Oude Dorp en 
PLUS, beide aangesloten bij !MPACT 
Houten.  

De voedselbank Houten heeft in 2021 

2393 pakketten 
uitgedeeld, waarmee  

  we 245 personen 

van goed voedsel hebben voorzien. 

We hielden 3 inzamelingen: 

bij Albert Heijn Castellum, 
Albert Heijn Het Rond en bij de 
PLUS i.s.m. Fairtrade Houten 

Jumbo van Essen en Keurslager van 
Schip van ‘de Dikke Boom’ doneerden 
een grote hoeveelheid producten 
wegens hun grote verbouwing. 

We konden het hele jaar gratis 
brandstof 
tanken 
dankzij  

De Koelbus leasten we tegen 25% 

korting van ARVAL. .  

50 

braadpannen 

van Sola, voor 

alle klanten! 

  

zamelde 
heel 

veel 
producten in voor 
persoonlijke verzorging 
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2. Organisatie 
2.1 Missie en doelstellingen 
Stichting Voedselbank Houten is een zelfstandige 
stichting die zich bezighoudt met het verstrekken van 
(tijdelijke) voedselhulp aan inwoners van de gemeente 
Houten die door welke oorzaak dan ook niet 
voldoende geld overhouden om van te leven.  

De Voedselbank Houten deelt deze doelstellingen met 
alle bij Voedselbanken Nederland aangesloten 
voedselbanken:  
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 klanten altijd gratis voedsel. 
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk. 
We zijn neutraal en onafhankelijk. 
We zijn transparant in onze verantwoording. 

2.3 Vrijwilligers en bestuur 
Ruim 40 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 (her)beoordelen van 
de financiële situatie van de klanten.  
Uitgifte en voorraadbeheer. Dit team zorgt ervoor 
dat de winkel gevuld is en beheert het magazijn 
waar we binnengekomen producten bewaren. 
Vervoer en onderhoud. Een team van chauffeurs 
verzorgt het transport van de producten en 
ondersteunt ons op logistiek gebied.  
ICT, Communicatie & PR. Deze vrijwilligers zorgen 
voor de nieuwsvoorziening en communicatie-
uitingen voor de voedselbank.  
Financiën en fondsenwerving. Een administrateur/
boekhouder zorgt samen met de penningmeester 
voor de boekhouding en financiële verslaglegging. 

In 2021 hebben we van 4 vrijwilligers afscheid 
genomen en hebben we 5 nieuwe collega’s 
verwelkomd. 

Naast de vrijwilligers in de taakgroepen, hebben we 
nog een flink aantal oproepkrachten die ons helpen bij 
losse klussen zoals de schoonmaak en inzamelingen.  

Het bestuur van de Voedselbank Houten bestaat uit 
vijf personen. Elk bestuurslid heeft een 
aandachtsgebied waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.  

Per 1 mei 2021 hebben we afscheid genomen van Ben 
de Jong, die 11 jaar onze voorzitter is geweest. We 
hebben in de persoon van Jan Mol een goede opvolger 
gevonden.  
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3 Huisvesting 

Wij huizen sinds 2014 aan de Poort 81. Dit pand huren 
wij van de gemeente Houten voor € 9.261,95 (2022) 
per jaar, maar we zijn vrijgesteld van de OZB. Voor de 
kosten van gas, water en elektra hebben we eigen 
contracten afgesloten.  

Sinds medio 2016 wordt het huurcontract telkens met 
één jaar verlengd totdat één van de partijen minimaal 
zes maanden van tevoren opzegt. De locatie (De 
Grund, De Poort) is een zogenaamde 
‘herontwikkellocatie’ en er zal op enig moment geen 
plaats meer zijn voor de voedselbank. Naar 
verwachting worden deze plannen in 2022 definitief. 
Daarna kan het overigens nog wel 2 tot 5 jaar duren 
voor we daadwerkelijk weg moeten. 

Afgelopen jaren zijn er, n.a.v. een motie in de 
gemeenteraad, verschillende 
gespreksrondes geweest om te 
komen tot een gezamenlijke 
permanente huisvesting voor de 
verschillende maatschappelijke 
organisaties. Aangezien de doelgroep 
overlapt, is dit voor alle betrokkenen 
een win-win situatie.  

De kern van deze organisaties 
bestond vanaf het begin uit het 
Wereldhuis, de Krachtfabriek, het 
Doorgeefluik en de Voedselbank 
Houten, later aangevuld met Dorcas 
en Project Wonen.  

De gemeente staat welwillend 
tegenover het idee van een 
permanentere huisvesting voor deze 
organisaties onder één dak.  

Door corona heeft het overleg enige tijd stil gelegen 
maar medio 2021 zijn de gesprekken met de 
gemeente weer opgepakt. Toen kwam ook het 
leegstaande pand aan de Essenkade (het 
Wegenergebouw) serieus in beeld. De gemeente wil 
daar o.a. statushouders gaan huisvesten. In het 
gebouw is plaats voor meerdere maatschappelijke 
organisaties, waaronder dus de voedselbank. Het zou 
voor een periode van 15 jaar zijn, niet permanent 
maar lang genoeg om iets op te kunnen bouwen.   

In april 2022 is dit plan officieel gepresenteerd al moet 
de gemeenteraad het nog goedkeuren. Er zijn nog veel 
onzekerheden, bijvoorbeeld of en hoeveel huur we 
moeten gaan betalen. Het nieuwe college zal dit 
project verder moeten gaan oppikken. Maar we 
hebben goede hoop dat we hier een nieuwe plek 
kunnen vinden.  

Essenkade 2,Houten 
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4. Onze klanten 
4.1 Voor wie? 
Onze klanten komen uit de gemeente Houten, 
waaronder ook de kernen Schalkwijk, Tull en ‘t Waal 
en ‘t Goy vallen.   

De huishoudens in ons bestand zijn heel divers: 
alleenstaanden, tienermoeders, eenouder gezinnen, 
(grote) gezinnen, ouderen met een klein pensioen, en 
zzp-ers. In 2021 hadden we minder zzp-ers dan andere 
jaren, maar juist wat meer tienermoeders.  

4.2. De intake 
De aanmeldingen en herbeoordelingen worden 
afgehandeld door de taakgroep ‘intake’.  Het 
intaketeam bestond in 2021 uit 8 vrijwilligers, een 
administratief medewerker en een coördinator. Er 
waren geen wijzigingen binnen dit team, wel hadden 
we te maken met uitval door ziekte.  

De aanvragen voor een voedselpakket kwamen ook in 
2021 weer allemaal binnen via het aanmeldformulier 
op de website. Ingevuld door de mensen zelf of door 
een hulpverlener.  

In verband met corona vonden ook in 2021 de intake- 
en herbeoordelings-gesprekken meestal telefonisch 
plaats, en een enkele keer een ’live’. De mix van 
telefonisch en ’live’ zullen we voortzetten. De 
gesprekken voeren we in het gemeentehuis, als 
onderdeel van het Sociaal Loket.  

Op basis van de door de klant aangeleverde financiële 
gegevens wordt beoordeeld of men in aanmerking 

komt voor voedselhulp. Bij deze toetsing gaat het om 
het besteedbaar inkomen van het huishouden. Het 
besteedbaar inkomen is wat overblijft van het 
inkomen na aftrek van alle vaste lasten. 

Een huishouden komt in aanmerking voor voedselhulp 
als het besteedbaar inkomen lager is dan een door 
Voedselbanken Nederland opgestelde norm. De 
(maandelijkse) norm was in 2021 onveranderd t.o.v. 
2020.   

Deze norm betekent in de praktijk dat het 
bestedingsniveau van onze klanten fors onder de 
armoedegrens ligt. 

In 2021 hebben we een proef gedaan om mensen die 
zich aanmelden direct voor 4 weken een pakket te 
geven. Gedurende die weken wordt er dan een 
gesprek ingepland om te kijken of men recht heeft op 
voedselhulp. Dit beviel goed en we zijn dit blijven 
doen. Per 1 januari 2022 is dit overigens een landelijke 
richtlijn geworden. 

In 2021 hadden we 6 aanmeldingen van statushouders 
via Vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’. Omdat 
hun financiële situatie overzichtelijk is en zij alleen 
wachten op de toekenning van zorg- en huurtoeslag, 
worden zij niet door het intaketeam begeleid maar 
door vrijwilligers van vluchtelingenwerk van ‘van 
Houten&co’. Zij zijn ook meestal maar kort klant bij 
ons. 

* percentages aanvrager 

133 personen 

39% alleenstaanden        25% gezinnen          27% eenoudergezinnen 

53% man, 57% vrouw* 16% > 65 jaar* 37% kinderen (<18) 

51 huishuishoudens 

Kenmerken van ons klantenbestand  

op 

31 december 2021 

https://www.vanhoutenenco.nl/pagina-item/vluchtelingenwerk/
https://www.vanhoutenenco.nl/pagina-item/vluchtelingenwerk/
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4.3. Getallen 
In totaal hebben wij het afgelopen jaar 2393 
pakketten uitgedeeld (17%  minder dan in 2020), aan 
in totaal 245 personen (5% meer dan in 2020).  

We hebben aan in totaal 105 huishoudens (gemiddeld 
46 per week) een voedselpakket verstrekt. We hebben 
91 nieuwe klanten (een klant is een huishouden) 
verwelkomd en van 59 afscheid genomen.   
Ongeveer twee derde van de klanten die in 2021 
uitstroomden heeft de voedselhulp minder dan een 
jaar nodig gehad, 4 op de 10 zelfs minder dan een half 
jaar. Bij een derde van de klanten bleek 
de problematiek dermate hardnekkig dat 
zij langer dan een jaar een voedselpakket 
kregen.  

De groep die binnen 3 maanden 
uitstroomt is groter dan eerdere jaren en 
dit komt met name door de proef om 
iedereen die zich aanmeldt sowieso 4 
weken een pakket te geven. Een deel van 
deze aanmelders blijken toch boven de 
norm en dan stopt de voedselhulp na 1 
maand. 

Op 31 december hadden we 30 (van de 
51) huishoudens die minder dan 1 jaar bij 
ons zijn, 8 tussen de 1 en 2 jaar, 9 tussen 
de 2 en 3 jaar en 4 huishoudens die 
langer dan 3 jaar klant zijn. Hieruit volgt 
dus ook het beeld dat de meesten na 1 
jaar weer zijn uitgestroomd.  

Voedselbanken houden als richtlijn een 
maximum aan van 3 jaar, maar dit is in 
Houten geen harde grens.  

 

Duur voedselverstrekking:  

 

 

 

Het gaat hier om het aantal maanden dat klanten die in 2021 
uitstroomden van de voedselbank gebruik hebben gemaakt.  
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5. De uitgifte 
5.1 Het voedselpakket 
De Voedselbank Houten hanteert het zg. winkelmodel. 
Dat wil zeggen dat onze klanten zelf hun pakket 
samenstellen in onze voedselbankwinkel. Hoeveel 
iemand mag meenemen, is afhankelijk van de grootte 
van het huishouden.  

Dankzij onze leveranciers is het in 2021 weer gelukt 
om elke week voldoende producten in onze schappen 
te hebben voor de klanten.  

Het aanbod in de schappen bestond in 2021 
gemiddeld uit ruim 40-50 verschillende producten, 
genoeg voor minimaal 3 dagen en vertegenwoordigde 
een waarde van zo’n € 40 à € 50 per pakket.   

We proberen zo gezond mogelijke producten aan te 
bieden, maar zijn ook afhankelijk van wat we 
gedoneerd krijgen. In 2021 was 
minimaal 80% van de producten uit 
de schijf van 5.  

In 2021 hadden we elke week ruim 
voldoende basisproducten als 
groente, fruit, vlees, brood en zuivel. 
Aan het eind van het jaar hadden we 
dankzij de sponsoring in het kader 
van het project van ZON naar 
geZONd wat luxere groente en 
fruitsoorten.  

In 2021 hadden we ook ruimschoots 
producten voor persoonlijke 
verzorging, was- en 
schoonmaakmiddelen, mede door 
een doorlopende actie van de Wibra.  

In 2021 hadden we ook mondkapjes 
en zelftesten in ons assortiment 
vanwege corona. 

5.2 Leveranciers 
In 2021 kwam ongeveer een derde van het voedsel 
van landelijke leveranciers via het distributiecentrum 
Arnhem. Het gaat hier om ons deel van de landelijke 
en regionaal geworven voedselstromen.  

Twee derde van het voedsel kwam van lokale 
donoren. We zijn erg blij met al de Houtense 
bedrijven, supermarkten, scholen, kerken en 
particulieren die zorgen voor een continue aanvoer 
van producten. Zie hoofdstuk 10 voor de complete 
lijst.  

Een belangrijk deel van het voedsel komt van 
plaatselijke supermarkten, bijvoorbeeld uit 
restpartijen. Ook vriezen supermarkten regelmatig 
brood of vlees in dat niet verkocht is. Wij kunnen dit 
dan nog 2 maanden uitgeven. Supermarkten 
faciliteren af en toe inzamelingen. In augustus 2021 
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hebben we aan de landelijke actie “op een lege maag 
kun je niet leren” van Albert Heijn meegedaan en in 2 
Houtense AH-filialen ingezameld.  

In 2021 waren de kerken weer een trouwe donateur 
van voedsel. De gezamenlijke diaconieën van de 
kerkgenootschappen in Houten, verenigd in het IDO 
(Interkerkelijk Diaconaal Overleg) doneren wekelijks 
versproducten. In totaal stelden de diaconieën in 2021 
voor € 4.500 aan vers voedsel beschikbaar.  Daarnaast 
hielden kerken inzamelingen van houdbare producten. 

Naast de vaste adressen waar we op onze rondes 
langs gaan, werden we ook in 2021 weer regelmatig 
gebeld door ondernemers, organisaties of 
particulieren of we bepaalde producten konden 
gebruiken. En elke openingsdag komt er wel een 
particulier langs om wat te brengen. 

5.3 Veranderend aanbod 
We kregen in 2021 te maken met een dalende trend 
wat betreft de aanvoer van voedseloverschotten. 
Zowel landelijk (grote leveranciers en producenten) 
als plaatselijk (supermarkten) werd er fors ingezet op 
het verminderen van voedselverspilling. Dit konden 
we goed merken. In 2021 was dit gelukkig op te 
vangen met een toename van de hoeveelheid 
donaties bedoeld voor voedsel. Maar het is wel een 
trend die naar verwachting zal doorzetten. 

Naast minder voedsel, was het aanbod ook korter 
houdbaar. Ook dit komt doordat de leveranciers 
scherper sturen op het voorkomen dat producten niet 
meer verkocht kunnen worden doordat de 
houdbaarheidsdatum in zicht is gekomen. 

In 2021 hadden we nog last van corona zodat er 
minder inzamelingen konden plaatsvinden. Kerken 
zamelden minder in, en we hebben minder 
inzamelingen in supermarkten kunnen doen. Dit 
hebben we opgevangen door voedsel te kopen.  

Normaal kopen voedselbanken geen voedsel, maar 
gezien de ontwikkelingen vonden we dit wel 
verantwoord omdat we ook specifieke donaties 
kregen voor voedsel. Maar het is wel een zorgelijke 
trend, want eigenlijk is het niet de bedoeling dat 
voedselbanken voedsel kopen, het idee is juist dat wij 
overschotten herverdelen.   

In 2021 kwam het een aantal keren voor dat wij zoveel 
hadden ontvangen van bepaalde producten dat we 
het niet kwijt konden aan onze klanten. Deze 
producten hebben we doorgegeven naar VB-Utrecht 
zodat het alsnog bij de doelgroep terecht kon komen. 

5.4 Voedselveiligheid 
De Voedselbank Houten voert sinds 2014 het ‘Groene 
label’, wat betekent dat we aantoonbaar werken 
volgens de richtlijnen uit het Handboek 
Voedselveiligheid’ en het zg. infoblad 67. 

Op 5 november kregen we de jaarlijkse - onverwachte 
- controle door de Houwers Groep i.o.v. de NVWA 
(Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit. We 
behaalden we een mooie 
score van 96 (uit 100) 
punten, ruim voldoende 
dus!  

Om aan te tonen dat onze 
vrijwilligers op de hoogte 
zijn van de regels rond 
voedselveiligheid bij 
voedselbanken, wordt er 
van hen verwacht dat zij 
een (online) cursus volgen. 
Eind 2021 hadden bijna al 
onze vrijwilligers de 
(vernieuwde) cursus met 
succes afgerond.

https://www.voedselbankhouten.nl/wp-content/uploads/2018/09/Infoblad-76-december-2015.pdf
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6. Logistiek 
Een vast team van 9 chauffeurs zorgt voor het 
transport van het voedsel, met onze eigen koelbus. 
Deze Opel Vivaro leasen wij tegen een gereduceerd 
tarief van leasemaatschappij ARVAL. Brandstof werd 
het hele jaar gedoneerd door Auto Voskuilen.  

We rijden 2 keer per week naar het distributiecentrum 
in Arnhem (maandag en donderdag), om ons deel van 
de landelijke voedselstromen op te halen.  

Het ophalen bij plaatselijke leveranciers gebeurt 
meestal ook op maandag en donderdag maar zo nodig 
ook op andere dagen.  

Ook in 2021 konden we op deze vrijwilligers ook weer 
een beroep doen voor ondersteuning bij technische of 
praktische klussen.  

Medio 2021 heeft het DC-Arnhem 3 maanden een 
proef gedaan met het bezorgen van 
voedsel bij de lokale voedselbanken, 
het zg. VOND-project (Van Ophalen 
Naar Distribueren).  Wij waren één 
van de voedselbanken die hebben 
deelgenomen aan deze pilot.  

Gedurende deze maanden kwam 
men vanuit Arnhem 2x per week één 
of twee pallets producten bij ons 
afleveren. Wij hoefden daardoor veel 
minder vaak naar Arnhem te rijden.  

Het idee was dat het duurzamer en 
efficiënter is om het voedsel naar de 
lokale voedselbanken te brengen dan 
dat zij allen met busjes naar Arnhem 
rijden om het op te halen.  

Deze proef was niet succesvol. Het bleek te 
ingewikkeld om de verschillende voedselbanken 
(vooral de kleine zoals wij) op een goede manier van 
voedsel te voorzien. We kregen te grote hoeveelheden 
en soms producten met een te korte houdbaarheid 
om nog uit te geven. Het idee wordt op een 
aangepaste manier voortgezet voor alleen grote 
voedselbanken. Wij blijven voortaan weer gewoon 2x 
per week naar Arnhem rijden.  

Ook landelijk zijn er allerlei plannen om de logistiek 
efficiënter te maken zodat er meer voedsel te 
verdelen valt. Wij volgen deze ontwikkelingen. 
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7 Extra’s 
Ook in 2021 was er, naast de ‘gewone’ 
voedselpakketten, regelmatig meer te verdelen.  

In mei ontving elke klant een AH cadeaubon ter 
waarde van € 15 van Albert Heijn. In Juni ontvingen 
alle klanten een cadeaubon van Jumbo van €15.  

De Wibra had een doorlopende inzamelingsactie in de 
winkel. Daardoor hadden we ruimschoots producten 
voor persoonlijke verzorging, was en schoonmaak en 
allerlei extra’s in onze schappen.  

In juli was er voor alle huishoudens een prachtige 
gietijzeren braadpan van Sola. Deze waren erg in trek! 

Klanten van de beide Houtense Readshops hebben 
weer boeken gedoneerd in het kader van de actie 
‘geef een boek cadeau’. Deze boeken zijn niet alleen 
bedoeld voor de klanten zelf, maar juist ook om 
iemand cadeau te doen, iets waar meestal geen geld 
voor is.  

Met Sint Maarten was er een actie 
door de Protestantse Gemeente 
Houten waarbij deelnemende 
kinderen tekenspulletjes ed. 
doneerden voor kinderen van onze 
klanten.  

Met Sinterklaas was er een gevulde 
zak met cadeautjes voor alle 
gezinnen met kinderen dankzij een 
groep Houtenaren. Zij zetten het 
initiatief van Het Houtens Hulp Pietje 
voort.  

De jaarlijkse wintermiddag in theater 
aan de Slinger kon niet doorgaan 
vanwege corona. In plaats daarvan 
was er een leuke goodiebag voor al 
onze klanten. 

Met Kerst was er voor al onze klanten weer een kip 
van Sterpoelier van der Lingen. Deze was zeer geschikt 
om op tafel te zetten met de kerst! 

Er was voor alle klanten een kerstpakket, in het kader 
van de Santa Run van de Rotary Houten. Alle klanten 
kregen eveneens een kerstpakket n.a.v. de landelijke 
actie van Unilever en Mars. 

Ook aan de vrijwilligers is gedacht. In januari werden 
we voor de getrakteerd op een afhaalmaaltijd door 
SVO Vakopleiding Food. Helaas geen diner op locatie 
door corona, maar dit was een smakelijke vervanging. 
In juni was er dankzij AH Oude Dorp voor alle 
vrijwilligers merci-chocolade als bedankje. 

Los van deze acties hadden we ook regelmatig 
spulletjes in onze non-food kast die klanten konden 
meenemen.  

Boekendonatie van de Readshop 

Groep Houtenaren doneert gevulde zakken met sinterklaas 
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8. Communicatie & PR 
Om onze sponsors te bedanken en hen wat extra 
‘aandacht’ te geven, hebben we aan het eind van het 
jaar een advertentie geplaatst in het huis aan huisblad 
Houtens Nieuws, beter bekend onder de naam ‘t 
Groentje. Deze advertentie staat ook op achterkant van 
dit jaarverslag. 

Daarnaast heeft ‘t Groentje maar liefst 13 berichten 
geplaatst over ons werk, onze vrijwilligers of een actie: 
in januari plaatsen ze een bericht over een particuliere 
actie van 2 Houtense meiden. In mei een mooi 
afscheidsartikel n.a.v. het vertrek van voorzitter Ben de 
Jong. In mei ook nog een artikel over de donatie van 
200 kg halal kip door de Maskerjongens. Er zijn in het 
najaar 2 artikelen gewijd aan het project van ZON naar 
geZONd, zie ook hoofdstuk 10. In november een bericht 
over de fairtrade inzameling bij de PLUS en in december 
een artikeltje over een voedselinzameling van 
basisschool de Stek. In december was 
er ook een artikel n.a.v. de actie met 
Sint Maarten en de sinterklaasactie van 
de RK-kerk. Verder werden er 2 
vrijwilligers van ons in het zonnetje 
gezet in de serie ‘vrijwilliger in beeld’.  

We zijn 3 keer te gast geweest bij 
verschillende programma’s van 
Omroep Houten. In mei 2x  n.a.v. onze 
campagne #niksomjevoorteschamen 
en 1x in november met een uitgebreid 
interview met onze nieuwe voorzitter 
Jan Mol. 

Net als voorgaande jaren was Facebook 
het belangrijkste sociale medium. 

Verreweg het meest gelezen werden de berichten 
over de actie van de Maskerjongens (10K), de donatie 
van de Dikke Boom winkeliers (9K) en de AH 
inzameling (6,1K). De berichten werden ook op Twitter 
en Instagram gedeeld. Op de website zijn in 2021 56 
nieuwsberichten gepubliceerd.  

De berichtgeving op onze website en sociale media is 
voor ons een manier om iets terug te doen: een 
sponsor positieve aandacht bezorgen. Dit werd ook in 
2021 weer zeer gewaardeerd.  

In mei hebben we een campagne gehouden onder 
#niksomjevoorteschamen om mensen ervan te 
overtuigen dat je je niet hoeft te schamen als je bij een 
voedselbank moet aankloppen.  

In augustus was onze nieuwe folder klaar, gratis 
gedrukt door Drukdrukdrukst.  

In september hebben we deelgenomen aan de 
activiteitenmarkt op Het Rond. 

Activiteitenmarkt 
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9 Financiën 
9.1 Algemeen 
De financiële administratie is ook in 2021 uitgevoerd 
door Fred Bregman, administrateur, onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur.  

Op 13 mei 2022 heeft het bestuur van de stichting 
decharge verleend aan de administrateur en het 
financiële overzicht over 2021 formeel vastgesteld. 
Deze vaststelling kon gebeuren omdat een 
kascommissie, bestaande uit de heer W. Proost en de 
heer H. Zomer, op 29 april 2022 de jaarrekening had 
gecontroleerd en in orde bevonden.  

Het totaal aan donaties van particulieren, kerken, 
bedrijven en stichtingen bedroeg in 2021 € 36.363,26. 
Hoewel dit fors is dan vorig jaar, is het nog steeds ruim 
meer dan we gewend waren voor corona. We kregen 
ook in 2021 weer flink wat donaties bedoeld voor de 
aanschaf van voedsel (€ 4.410).   

Net als in 2020, hadden we in 2021 te maken met 
relatief veel kosten: € 35.608,47. Dit komt o.a. 
doordat we voor € 5.223,57 voedsel hebben gekocht 
en extra kosten hadden i.v.m. corona. Normaal kopen 
voedselbanken geen voedsel, maar we vonden dit 
verantwoord omdat we ook donaties ontvingen die 
expliciet bedoeld waren om voedsel van te kopen. Een 
enkele keer hebben we voor eigen rekening voedsel 
moeten bijkopen om pakketten aan te vullen.  

9.2 De balans 
Voor het opmaken van de jaarcijfers zijn de templates 
van Voedselbanken Nederland gevolgd. Het boekjaar 
loopt van 1 januari 2021 - 31 december 2021.  

Toelichting op de balans: 

De banksaldi zijn conform de jaaropgave 2021 van 
de Rabobank.     

De boekwaarde van de inventaris per ultimo 2020 
was € 1.100. Afgeschreven werd een bedrag van  
€ 200 zodat een boekwaarde resteert van € 900.  

De boekwaarde van de koel-vriesapparatuur per 
ultimo 2020 was € 5.675. Afgeschreven werd een 
bedrag van € 725, zodat een boekwaarde resteert  
van € 4.950.  

Investering in De Poort 81 (huurrecht): op de 
investering in het materiaal voor de verbouwing, 
dat ultimo 2020 een boekwaarde had van € 1,- is 
niet meer afgeschreven, zodat € 1,- als 
boekwaarde resteert. 

De Opel Vivaro waar we sinds medio 2017 over 
beschikken, wordt geleased van Arval en komt dus 
niet voor op de balans.  

9.3 Reserves 
Het totaalbedrag van de reserves vormt het zg. eigen 
vermogen van de Stichting Voedselbank Houten.  

Vanwege de in 2017 ontvangen nalatenschap is deze 
relatief hoog. Dit heeft ons in staat gesteld om 
plannen te maken voor de toekomst en hier bedragen 
voor te reserveren. Het gaat dan om voorzieningen 
voor het aanschaffen van een eigen koelbus en voor 
onze volgende huisvesting (zie hoofdstuk 3).  

De invulling van de reserves is conform de ANBI-eisen. 
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Scholen e.d. 

Subsidies 

9.4 Rechten en verplichtingen 
De Voedselbank Houten heeft een aantal doorlopende 
rechten en verplichtingen die niet altijd blijken uit de 
balans:  

Lidmaatschap Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken (gratis). Sinds 15 mei 2013 is de 
Voedselbank Houten - de oprichtingsdatum van de 
VNV - lid van deze overkoepelende vereniging. Het 
zogenaamde “Voedselbank Reglement” beschrijft 
de rechten van aangesloten voedselbanken en de 
verplichtingen waaraan zij zich moeten houden en 
geldt als uitgangspunt voor ons beleid.  

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 € 9.261,95 per jaar. 

De Voedselbank Houten heeft een leasecontract 
afgesloten met Arval voor de Opel Vivaro koelbus 
tegen een gereduceerd tarief (25% korting). 

We hebben overeenkomsten met Correct 
Ongediertepreventie, Airsupply B.V. 
(airconditioning) XS4ALL (vaste telefonie en 
internet), Vodafone (mobiele telefonie), en 
Sohosted (website). Verder licenties voor MS 
Office, TeamViewer, Norton antivirus. 

Aansprakelijkheidsverzekering: de gemeente 
Houten heeft bij de VNG een collectieve 
verzekering afgesloten voor 
vrijwilligers die onbetaalde 
werkzaamheden met een 
maatschappelijk belang voor derden 
verrichten. Medewerkers van de 
Voedselbank Houten 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 aangesloten 
plaatselijke voedselbanken.  

We hebben een inventarisverzekering bij 
Voogd & Voogd. Het risico voor brand en 
inbraak is hiermee gedekt. Overigens is 
de voedselvoorraad uitgesloten van 
dekking, omdat we die altijd gratis 
ontvangen en doorgeven. 

9.5 Inkomsten en uitgaven 
De Voedselbank Houten is voor het dekken van de 
kosten van de exploitatie volledig afhankelijk van 
donaties.  

In 2021 ontvingen we € 36.363,26 aan inkomsten. 
Hiervan kwam 43% van particulieren, 27% van 
bedrijven en stichtingen, 16% van kerken, 10% van 
Voedselbanken Nederland, 3% overige inkomsten en 
1% van steunfondsen.  

In 2021 waren er geen acties op scholen. Wel 
ontvingen we in januari € 1.650 van Stichting 
Vakinstelling SVO. Feitelijk is dit een school, maar hij 
staat onder bedrijven en stichtingen op de 
jaarrekening. De inkomsten uit donaties zijn fors lager 
dan die 2020, maar dit zegt vooral iets over de 
hoeveelheid in 2020 ontvangen donaties. Die waren 
waren, ook landelijk, extreem hoog door corona.  

Van de landelijke geldstroom via Voedselbanken 
Nederland (VBN) ontvingen we € 3.677,06. In 2021 
ontvingen we een bedrag van € 2.500 in het kader van 
het project van ZON naar geZONd voor het kopen van 
gezond voedsel.   

In 2021 hebben we € 1.248 aan energiebelasting 
teruggekregen, geboekt onder overige inkomsten. Als 
non-profit organisatie komen wij in aanmerking voor 
teruggaaf van een deel van de energiebelasting.  

Voedselbanken Nederland 

Particulieren 

Bedrijven en stichtingen 

Kerken 
Steunfondsen 

Inkomsten 

Overige inkomsten 
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Het totaal aan kosten in 2021 bedroeg 
€ 35.608,47. De grootste kostenpost is de 
huisvesting, en dat komt voornamelijk 
door de huur en energiekosten. 

De post transport komt geheel door de 
leasekosten van de bus van gemiddeld 
€ 620 per maand.  

In 2021 hebben we in totaal 2398 
pakketten uitgegeven. Met de totale 
kosten van € 35.608,47 betekent dit dat 
het uitgeven van één pakket ons € 15 
gekost heeft.  

Dit is relatief hoog maar dit heeft alles te 
maken met het feit dat wij een kleine 
voedselbank zijn. Veel van de kosten die 
we maken zijn namelijk niet afhankelijk 
van het aantal pakketten dat we 
uitgeven.   

Over 2021 hadden we een negatief 
resultaat van € 1.135,21. Gezien het 
enorme positieve resultaat van een jaar 
geleden, is dit geen enkel probleem. 

 

 

 

9.6 Staat van baten en lasten 
Hieronder de inkomsten en uitgaven in detail. 

Rente-inkomsten zijn conform de opgave 
van de Rabobank. 

Ons deel van de landelijke geldstroom via 
Voedselbanken Nederland (VBN), dit jaar 
€ 2.000 en ons deel van de opbrengst van 
de landelijke radioactie van radio 538 
(€ 1.677) van december 2020. 

Het gaat hier om een donatie van de 
Rabobank in het kader van ‘Steuntje in de 
Rug’. 

Giften van m.n. bedrijven, zie hoofdstuk 10. 
Hieronder valt ook de gift van SVO. SVO is 
een school maar is formeel een stichting. 

Beheer en administratie 

Uitgaven 

Huisvesting 

Exploitatie 

Aanschaf voedsel 

Transport 

Vrijwilligers 

Afschrijvingen 

Communicatie&PR 

Algemeen 

Bankkosten 

Het gaat hier om de teruggave van een deel 
van de energiebelasting. 
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Dit betreft de inventaris/goederen 
verzekering. 

Dit betreft mobiele telefoon- 
abonnementen van de 
voedselcoördinator, de intake en vaste 
telefonie en internet in het pand.  

De huur betalen wij aan de gemeente 
Houten, eigenaar van het pand. Wij 
hoeven geen OZB te betalen. 

Onze energierekening is fors, dit komt 
door de koel-vries apparatuur en de airco, 
het feit dat we tegenwoordig op 2 dagen 
geopend zijn en een oude CV-ketel 
hadden. De energiebelasting kunnen we 
echter deels terugkrijgen. Over 2021 ging 
dat om € 1.248. dit staat onder de baten. 

Om de voedselpakketten op peil te 
houden, hebben we in voedsel bijgekocht, 
zoveel mogelijk van geoormerkt geld.  

Onder deze post vallen ook zaken als 
beschermingsmateriaal i.v.m. corona, 
verpakkingsmaterialen en koeltassen. 

Dit betreft de kosten voor de jaarlijkse 
dankadvertentie in de plaatselijke krant. 

In 2021 is € 200 afgeschreven op de 
inventaris en € 725 op de koelkasten/
vriezers  

Dit is het resterende bedrag van een 
donatie van de gemeente Houten in 2020 
voor mondkapjes voor klanten. Het 
restant van € 1.900 mogen we met 
toestemming van de gemeente Houten 
gebruiken (in 2022) voor de Oekraïense 
vluchtelingen. 

We vinden het belangrijk attent te zijn 
naar onze vrijwilligers. Een kaartje of 
bloemetje bij ziekte en jubilea 
bijvoorbeeld. In 2021 hebben we weer 
een vrijwilligersbarbecue georganiseerd.  

Dit betreft de leasekosten van de Opel 
Vivaro Koelbus die wij leasen van Arval, 
met 25 % korting. 
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10 Sponsoren 
Een flink aantal Houtense bedrijven en organisaties 
steunde ons in 2021, de meesten doen dat al 
meerdere jaren.  Naast voedsel en financiële 
bijdragen, gaat het ook regelmatig om sponsoring in 
natura. Zonder al deze ondersteuning zouden we ons 
werk niet kunnen doen.  

10.1 Vervoer 
Van medio 2017 tot medio 2020 leaseten we, als 
sponsoring, ‘om niet’ een Opel Vivaro koelbus van 
ARVAL. Sindsdien leasen wij deze bus tegen een 
gereduceerd lease-tarief (25% korting).  

De brandstof voor de koelbus wordt gesponsord door 
Auto Voskuilen BV. De koelbus kunnen wij zo nodig 
gratis stallen bij de Noppes.  

10.2 Kerken 
Alle kerken in Houten steunden ons in 2021 weer met 
collectes en/of inzamelingen: Evangelie Gemeente 
Houten, Gereformeerde Gemeente Houten Eskolkerk, 
Hervormde Gemeente Houten Sionkerk, Hervormde 
Gemeente ‘t Waal en Honswijk, Nederlands 
Gereformeerde Kerk Houten De Lichtboog, PCI Paus 
Johannes XXIII, PCI Paus Johannes XXIII  Caritas, 
Protestantse Gemeente Houten Opstandingskerk, 
Protestantse Gemeente Schalkwijk en ‘t Goy en de 
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Het Kruispunt.  

In 2021 hebben we naast de collecte-opbrengsten van 
de kerken, van PCI Paus Johannes XXIII een legaat 
ontvangen van € 500 en € 650 ten tijde van de week 
van de voedselbanken.  

Het Kruispunt doneerde € 138,43, de Lichtboog 
€ 1.307,5, en de Evangelie Gemeente Houten 
doneerde € 1.473,75.  

De Eskolkerk doneerde € 500 voor de aanschaf van 
voedsel.  

Daarnaast ontvingen we via het IDO (Interkerkelijk 
Diaconaal Overleg) Houten versproducten (groente, 
zuivel, vlees), met een totale waarde van € 4.500. Hier 
hebben we in 2021 minder gebruik van gemaakt dan 
er beschikbaar was (€ 6.000) omdat we geld binnen 
kregen voor voedsel uit andere bronnen.  

10.3 Supermarkten 
De meeste Houtense supermarkten werken met ons 
samen. Het grootste deel van het jaar heeft AH Oude 
Dorp het brood dat aan het eind van de dag over was, 
voor ons ingevroren. En tot medio 2021 doneerde AH 
Houten Het Rond wekelijks brood.  Hoogvliet 
Castellum en Jumbo Spoorhaag doneerden regelmatig 
vlees en andere producten.  

Winkeliers van winkelcentrum van de ‘Dikke 
Boom’  (Jumbo van Essen en Keurslager van Schip) 
doneerden een enorme hoeveelheid producten i.v.m. 
de verbouwing van de winkels.  Circa 70 kratten vlees, 
vleeswaren, zuivel, kaas, brood, groente, fruit 
e.d.  Later volgde nog 42 kratten houdbare producten.  

AH Oude Dorp doneerde in juni merci chocolaatjes 
voor alle vrijwilligers.  

De PLUS aan de Riddersborch en AH Oude Dorp deden  
mee aan het project van ZON naar geZONd.  De PLUS 
heeft daarnaast nog inzameling gefaciliteerd met 
Fairtrade werkgroep Houten. Dat heeft als spin-off 
opgeleverd dat PLUS ook andere producten, o.a. 
wekelijks brood, is gaan doneren.  

Bij AH Het Rond en AH Castellum hebben we in het 
najaar een winkelinzameling gehouden. 

Van genoemde supermarkten ontvingen we 
incidenteel ook restpartijen. 

Donatie Jumbo Dikke Boom 
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10.4 Overige voedseldonoren 
Een flink aantal leveranciers steunde ons op 
regelmatige of incidentele basis:  

Wekelijks - maandelijks: Wayen BV (tomaten en 
paprika’s), Brandbank (allerlei), Van Wijk Fruit (appels 
en peren), Keurslager van Schip (vleesproducten).  

Incidenteel ontvingen we restpartijen van BD-Totaal, 
HEMA en landwinkel de Lindeboom. AB Midden 
Nederland doneerde in januari een flinke hoeveelheid 
houdbare producten. Dentaid doneerde 
tandverzorgingsproducten.  

In februari ontvingen we 332 pakken koffie van Douwe 
Egberts, van de ingezamelde DE-zegels.  

Met Pasen ontvingen we een leuke hoeveelheid 
producten van de Hockeyclub n.a.v. een inzameling 
onder de leden. Hotel van der Valk doneerde 10 
paasboxen en andere producten.  

O.b.s. de Plantage zamelde een flinke 
hoeveelheid houdbare producten en 
producten voor persoonlijke 
verzorging voor ons in. Onder het 
motto ‘geef om een ander’ wilden ze 
mensen helpen die het door corona 
moeilijk hebben. Basisschool de Stek 
zamelde maar liefst 21 kratten 
houdbare producten voor ons in.  

Medio 2021 konden we bij de 
Vakbeurs foodspecialiteiten in de 
Expo weer beursproducten ophalen.  

SVO doneerde worst. In september 
kregen we appels en peren van Lister 
de Zorgboerderij. Deze waren 
geplukt door medewerkers van 
Anticimex tijdens een teamuitje. 

Van oktober tot en met december lagen er extra 
mooie verse groenten en fruit in onze schappen 
dankzij het project van ZON naar geZONd van !MPACT 
Houten. !MPACT Houten is een stichting die duurzaam 
ondernemen in Houten wil bevorderen. Het idee 
achter het project is dat Houtense ondernemers een 
deel van de opbrengst van hun zonnedak ter 
beschikking stellen aan de Voedselbank Houten om 
gezond en vers voedsel te kopen. De opbrengst van de 
zonnepanelen kwam van TSN Groen, de producten 
werden aangeschaft bij AH Oude dorp en PLUS, beide 
ook deelnemers aan !MPACT Houten. 

Sterpoelier Van der Lingen en Vishandel Jan Schaap 
gaven korting als er door het IDO producten voor ons 
gekocht werden. Sterpoelier van der Lingen doneerde 
tevens voor alle klanten een kip met kerst.  
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Welkoop doneerde diervoeding en andere producten. 
Hoewel we er in principe alleen voor mensen zijn, 
hebben we dus soms ook producten voor huisdieren. 
Ook dit wordt op prijs gesteld.  

Aan het eind van het jaar waren er weer veel 
bedrijven die kerstpakketten die over waren aan ons 
doneerden. In 2021 waren dat o.a. de Warande, Bohn 
Stafleu van Lochum en scholenstichting Fluenta. 

Er was voor alle klanten een kerstpakket van Rotary 
Houten, in het kader van de Santarun.  

10.5 Financiële donoren 
We ontvingen € 3.000 van MHS International, € 1.050 
van OOMT, € 1.650 van SVO, € 1.000 van MPI Chemie 
BV, € 200 van Rabobank Rijn en Heuvelrug, € 187 van 
basisschool ‘t Schoolhuys, en € 100 van Adviesbureau 
WAKAM.  

De donatie van TSN groen in het kader van “van ZON 
naar geZONd” bedroeg € 2.500. Dit was bedoeld voor 
het kopen van voedsel, zie 10.5. 

We ontvingen € 500 van een chocoladeletteractie van 
AH Oude Dorp. Van Voedselbanken Nederland 
ontvingen we in totaal € 3.677,06, hiervan was € 
1.677,06 van de actie van radio 538 van december 
2020.  

Korting kregen we ARVAL (leasen koelbus), van A. 't 
Lam Vries- en koeltechniek en de gemeente Houten 
(kwijtschelding OZB). 

10.6 Sponsoring in natura 
Ook in 2021 konden we weer rekenen op allerlei 
soorten ondersteuning, ofwel sponsoring in natura.  

Ons pand werd - voor het 8e jaar alweer - wekelijks 
schoon gemaakt door Dolphin Schoonmaak.  

Bij BD-Totaal mochten we non-food artikelen opslaan 
in het magazijn. We kregen gratis ICT-ondersteuning 

van G-company en XLExcel, een gratis office licentie 
van Microsoft en een gratis licentie van Teamviewer. 
CZP Investements adviseerde ons bij het zoeken naar 
een andere huisvesting.  

Wat betreft ons drukwerk werden we door diverse 
ondernemers gesteund: Drukdrukdrukst heeft flyers, 
folders en het jaarverslag gedrukt, Copyshop 
IJsselstein heeft A1-posters voor ons afgedrukt, en 
Uitvaart de Klijn heeft onze informatieboekjes en 
kerstkaarten geprint. NL Signing heeft voor het 4e jaar 
raamstickers voor ons verzorgd.  

10.7 Particulieren 
In 2021 waren er weer vele particulieren die ons 
steunden, financieel en/of met voedsel.  In totaal 
werd er door Houtense burgers het enorme bedrag 
van € 15.448,78 op onze rekening gestort.  

Er waren ook weer allerlei particuliere initiatieven om 
voedsel te doneren. Zoals bijvoorbeeld de 480 pakken 
houdbare melk die we in september ontvingen. In 
januari doneerden 2 meiden, Febe en Gwen 
producten met geld dat zij zelf voor dat doel hadden 
ingezameld.  

In december waren er ook weer veel mensen die hun 
kerstpakket kwamen doneren.  

En elke week bellen er wel mensen aan om wat 
producten te doneren.  

10.8 Extra’s 
De extra’s kwamen in 2021 van AH, Jumbo, Readshop, 
Sola, Protestantse Gemeente Houten, Rotary Houten, 
theater aan de Slinger, AH Oude Dorp en SVO food.  

Zie ook hoofdstuk 5.  

Chocoladeletter actie AH Oude Dorp 
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