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Algemeen

OprichtingeninschrijvingHandelsregister
Destichtingisopgerichtbijnotarieleakted.d.16oktober2008eningeschreveninhet
HandelsregistervandeKamervanKoophandelvoorCentraalGelderlandteArnhemonder
nummer30247714

Doelstelling
Destichtingheefttendoeldeondersteuningvan(regionale)VoedselbankeninNederland(art.
3.1.vandestatuten).Belangrijkstealgemenedoelstellingvandevoedselbankishettegengaan
vanverspillingenhethelpenvangezinnendoorbeschikbaarstellingvanvoedselpakketten.

Activiteiten
Destichtingondersteuntde(regionale)VoedselbankeninNederlanddoor(art3.2vande
statuten):
(a)
hetvertegenwoordigenvan(Regionale)VoedselbankeninNederlanden(indien
gewenst)indeEuropeseFederatievanvoedselhanken
(b)
hetvormenvanbeleid,hetzelfinhoudgevenaan,respectievelijkhetactiefcoördineren
tenaanzienvanhetonderhoudenvancontactenenhetopstellenvancontractenmet
nationaleeninternationalebedrijven,instellingenenfondsen,waaronderdeEuropese
UnieendeEuropeseFederatievanVoedselbanken,dieaanVoedselbankeninNederland
goederen,dienstenoffinanciën(kunnen)leveren;
(c)
hetcoördinerenvanenwaarnodiginhoudgevenaandecontactenenbelangenvan
(Regionale)VoedselhankeninNederlandnaardeprovincialeenlandelijkepolitiek;
landelijkekerkbesturen;landelijkehulpverlenendeorganisatieseninstellingenvan
maatschappelijkwerkendergelijke;
(d)
hetcoördinerenenhetonderhoudenvandecontactenmetdelandelijkemedia;
(e)
hetfungerenalsplatformvooruitwisselingvankennis,ervaringen(software)
hulpmiddelen;
(f)
hetgevraagdenongevraagdgevenvanadviesaanRegionaleVoedselbankenover
financiele,juridischeenadministratieveaangelegenheden;
(g)
hetindiengevraagdassistentieverlenenbijhetopstellenvan(financiële)jaarverslagen
enrapportagesvolgensuniformerichtlijnen;
(h)
hetnagaanofRegionaleVoedselbankenhunjaarrekeningenlatencertificerenen
adequatebegrotingenopstellen;
(i)
hetopstellenvaneenpublicrelationsbeleidendedaarbijbehorendeuitvoeringsͲ
richtlijnen;
(j)
hetlatenregistrerenenterbeschikkingstellenvanhetbeeldͲenwoordmerk
“voedselbank”;
(k)
hetverrichtenvanalleverderewerkzaamheden,diemethetvorenstaandeinderuimste
zinverbandhoudenofdaartoebevorderlijkkunnenzijn.

Boekjaar/vergelijkendecijfers
Deze2ejaarrekeningbestrijkthetkalenderjaar2010.Deeerstejaarrekeningbestreekeen
verlengdboekjaar,vandedatumvanoprichtingtotenmet31december2009.Alsvergelijkende
cijferszijndestandenper31december2009opgenomen.
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Richtlijn650Fondsenwervendeinstellingen
Dejaarrekening2010isopgesteldconformRichtlijn650FondsenwervendeInstellingenzoals
uitgevaardigddoordeRaadvoordeJaarverslaggeving.
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BESTUURSVERSLAG

DitishettweedejaarverslagvandeStichtingVoedselbankenNederland,delandelijke
organisatiewaarinvoedselbankeninNederlandsamenwerken.

Voedselbanken Nederland werd in 2008 opgericht. Ze ontstond door het samengaan van Stichting
Voedselbank Nederland en Federatie Voedselbanken Nederland. De nieuwe organisatie moet worden
gezien als een overkoepeling van alle voedselbanken in ons land.

Doel van de organisatie…

Voedselbanken Nederland heeft een coördinerende en voorwaarden scheppende functie. Ze stelt
regels op t.a.v. het beleid en het functioneren van de Regionale Voedselbanken. De laatste doen
dat op hun beurt weer voor de Lokale Voedselbanken waarmee zij een aansluitingsovereenkomst
hebben gesloten.

Anbi…

Voedselbanken Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling
(ANBI). Dat houdt in dat giften onder voorwaarde aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Structuur van de organisatie…

Voedselbanken Nederland heeft het land opgedeeld in acht regio’s. Die hebben elk een eigen
regionale organisatie (Regionale Voedselbank) met een eigen distributiecentrum (DC). Het
betreft de volgende regio’s: Noord/Oost, Salland/Twente, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam,
Haaglanden, Noord-Brabant/Zeeland en Limburg. Elke Regionale Voedselbank heeft een
aansluitingsovereenkomst gesloten met Voedselbanken Nederland. In 2010 werden de statuten
van de Regionale Voedselbanken en hun Reglement vastgesteld. Alle acht regio’s hebben een
zetel in het bestuur van Voedselbanken Nederland, dat wordt voorgezeten door een
onafhankelijk voorzitter.

Europese Federatie

In 2010 is onderzocht of aansluiting van Voedselbanken Nederland bij de Europese Federatie van
Voedselbanken mogelijk en wenselijk was. Bij het afsluiten van het boekjaar was de verwachting
dat aansluiting bij de Europese Federatie van Voedselbanken in 2011 zou plaatsvinden

Kengetallen…

Voedselbanken Nederland heeft het land opgedeeld in 8 Regio’s. Verdeeld over de regio’s zijn er
ca 135 Lokale Voedselbanken, variërend in grootte van veertig tot achthonderd cliënten.
Wekelijks, in sommige gevallen om de week, worden aan ca 20.000 gezinnen (samen zo’n 50.000
mensen) voedselpakketten verstrekt. Op een klein aantal na, hebben de Lokale Voedselbanken
een aansluitingsovereenkomst gesloten met de Regio. Zo zijn ze ‘erkend’ en mogen het officiële
logo gebruiken

De voedselkratten worden gevuld
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Voedselbanken Nederland werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Deze mensen vormen de
motor waar de voedselbank op draait. Niemand in onze organisatie wordt betaald. Dus ook de
(landelijke) bestuurders zijn onbetaalde vrijwilligers.
Landelijk zijn ca vijfduizend vrijwilligers actief voor de organisatie; als voedselverwerver,
pakketsamensteller, chauffeur, bestuurder, fondsenverwerver, klusjesman,
secretariaatmedewerker/ster, jurist, logistiek manager, magazijnmedewerker, enz.

Vrijwilligers…
Voedselbanken Nederland is een honderd procent vrijwilligersorganisatie. Niemand krijgt één
cent beloning voor zijn werk. Dat geldt zowel landelijk, regionaal als lokaal. De ontvangen gelden
worden gebruikt voor financiering van de operationele kosten: verzekeringen, transport,
telefoon, ict, huisvesting, brandstof en energie. De voedselbank koopt geen voedsel. Voor geen
enkele levering wordt betaald.
Al het geld komt volledig ten goede aan het werk en de doelstelling van de voedselbanken: hulp en
ondersteuning van onze minderbedeelde medemens via het verstrekken van voedselpakketten.

Fondswerving…

Om er ook in de toekomst van verzekerd te zijn dat we over voldoende middelen beschikken om
de organisatie draaiende te houden, werd ook in 2010 veel energie gestoken in fondswerving in de
meest brede zin. Via een gericht plan van aanpak werd, met steun van derden, op meerdere
fronten en via verschillende kanalen gezocht naar financiële ondersteuning

Verdeling gelden…

De gelden die naar de landelijke organisatie vloeien via acties, sponsoring, donaties en andere
bijdragen worden verdeeld over alle aangesloten regionale en lokale voedselbanken in het land. In
2010 kregen de acht Regionale Voedselbanken een vast basisbedrag + een bedrag, afgestemd op
de grootte (het totale aantal cliënten). Alle Lokale Voedselbanken kregen hetzelfde jaar €
2.500.

Voedselverwerving…

De regio’s hebben een eigen verantwoordelijkheid wat betreft voedselverwerving bij bedrijven in
het eigen gebied. Landelijk beschikbaar komend voedsel wordt zo goed mogelijk verdeeld over
alle regio’s. In een periodiek afstemmingsoverleg tussen de voedselverwervers van de Regionale
Voedselbanken werd in 2010 vastgesteld welke voedselbanken met welke voedselleverende
bedrijven contacten en lopende afspraken hebben. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven door
voedselbanken worden benaderd die al contacten met een andere voedselbank hebben. Daarnaast
is inzicht verkregen in de (middel)grote bedrijven waarmee voedselbanken nog geen afspraken
hebben gemaakt. Om meer inzicht te verkrijgen in de goederenstromen èn het beschikbare
voedsel eerlijker te verdelen, is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van een
voedselregistratiesysteem. Het bedrijf Mondea stelt met partners hiervoor kennis en mankracht
beschikbaar. Eind 2011 moet het systeem voor alle regio’s operationeel zijn.

Voedselveiligheid…

De Voedsel- en warenautoriteit (VWA) heeft in 2010 bij verschillende voedselbanken
steekproefcontroles ingesteld. Deze controles waren met name gericht op het in stand houden
van de koudeketen tijdens de transporten en de uitgifte van de voedselpakketten. Later dat jaar
is vastgesteld, dat de aanbevelingen van de VWA grotendeels in de praktijk waren gerealiseerd.
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Logistiek…

Ten behoeve van de verdeling van de beschikbare goederen over het land is goede logistiek van
essentieel belang. In 2010 werden de twee vrachtwagens (trucks met oplegger) die de landelijke
organisatie via een actie kreeg, beschikbaar gesteld aan de Regio’s Rotterdam en Noord/Oost.
Ze werden ingezet voor het ophalen van aangeboden voedsel en het transport tussen de
verschillende Regio’s Zodra het voedselregistratiesysteem in de regio’s is ingevoerd, zal
onderzocht worden op welke wijze het logistieke proces efficiënter en effectiever kan worden
ingericht.

één van de vrachtauto’s die wordt ingezet
voor de aanvoer van aangeboden goederen

Magazine…

Er zijn in 2010 besprekingen opgestart met een externe partner bedrijf om te komen tot de
uitgifte van een eigen magazine van Voedselbanken Nederland. Uitgangspunt is dat de beoogde
uitgave onze organisatie geen geld kost maar dat een deel van de netto-opbrengsten aan
advertenties en sponsoring wél ten goede komt aan Voedselbank Nederland. Daarnaast wordt met
het magazine beoogd de naamsbekendheid van de voedselbanken te vergroten en donateurs te
werven.

Communicatieplan…

In 2010 werd het communicatieplan vastgesteld, waarin beschreven is op welke wijze
Voedselbanken Nederland met al haar stakeholders wenst te communiceren. Een belangrijk
instrument is de website. De site (www.voedselbankennederland.nl) is een belangrijke
informatiebron voor zowel bedrijven, instellingen, donateurs als voor bestuurders en
medewerkers van de organisatie. Verder is via Intranet voor insiders belangrijke informatie
beschikbaar.

Juridische afdeling…

In 2010 werd de aanzet gegeven voor de vorming van een juridische afdeling, die wordt gevormd
door enkele juristen/advocaten, om het bestuur van Voedselbanken Nederland bij juridische
kwesties te ondersteunen.

Dank!

Alle voedselbanken in Nederland zijn buitengewoon veel dank verschuldigd aan duizenden
bedrijven en mensen, die het door hun bijdragen en vrijwillige inzet elke week weer mogelijk
maken aan 50.000 mensen een voedselpakket te geven!
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BALANSPER31DECEMBER2010(navoorgestelderesultaatbestemming)


31.12.2010

€
€
ACTIEF

VLOTTENDEACTIVA
Overigevorderingen
6,428
Liquidemiddelen
399,875

406,303


TOTAAL
406,303




31.12.2010

€
€
PASSIVA

RESERVESENFONDSEN
Uitkeringsreserve
200,000
Calamiteitenfonds
100,000
Overigereserves
54,703

354,703

KORTLOPENDESCHULDEN
Toegezegdeuitkeringen
45,956
Overigen
5,644

51,600


TOTAAL
406,303




€


18,678
616,737






31.12.2009
€

635,415

635,415



€


485,000
Ͳ
1,579



145,000
3,836





31.12.2009
€

486,579

148,836

635,415
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STAATVANBATENENLASTEN(navoorgestelderesultaatbestemming)



2010

€
€





BATEN




Ͳeigenfondswerving
444,462
Ͳfondswervingdoorderden
Ͳrentebaten
10,785
Somderbaten
455,247

LASTEN
Besteedaandoelstellingen
Ͳuitkeringenvoedselbanken
555,000
Ͳkostenvrachtwagens
1,206

556,206
Kostenfondsenwerving
Ͳeigenfondswerving
19,098
Ͳactiesderden
Ͳ

19,098

Beheerenadministratie
11,819

Somderlasten
587,123

RESULTAAT
Ͳ131,876





RESULTAATVERDELING
Toevoeging/onttrekkingaan:
Calamiteitenfonds
Overigereserves
Uitkeringsreserve













2008/2009
€

€









680,000
5,590


15,445
45,469







609,596
607,097
24,962
1,241,655

685,590

60,914
8,572
755,076
486,579









100,000 
53,124
Ͳ285,000
Ͳ131,876














1,579
485,000
486,579
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GRONDSLAGENVANWAARDERINGENVANBEPALINGVANHETRESULTAAT

Algemeen
Dejaarrekeningissamengesteldopbasisvanhistorischekosten.Tenzijbijhet
desbetreffendebalanshoofdandersvermeld,zijndeactivaenpassivategendenominale
waardeopgenomen.

Grondslagenvoordewaarderingvanactivaenpassiva

Overigevorderingen
Devorderingenzijnopgenomentegendenominalewaarde.Voorzovernoodzakelijkwordt
eenvoorzieningvoorhetrisicovanoninbaarheidhieropinminderinggebracht.

Liquidemiddelen
Deliquidemiddelenstaan,voorzovernietandersvermeld,tervrijebeschikkingvande
stichting.

Kortlopendeschulden
Dekortlopendeschuldenwordengewaardeerdopnominalewaarde.

Grondslagenvoorderesultaatbepaling

Algemeen
Hetresultaatwordtbepaaldalshetverschiltussenhettotaalderbatenenhettotaalder
lasten.Debatenwordenverantwoordinhetjaarwaarinzijzijngerealiseerd;lastenreeds
zodrazijvoorzienbaarzijn.Batendiewordenontvangenindevormvanzakenofdiensten
wordengewaardeerdtegendereëlewaarde,voorzoverdiebepaalbaaris.Indatgeval
wordenzodanigebatenindestaatderbatenenlastenverantwoord.
Batenwaarvooreenbijzonderebestemmingisaangewezen,wordenindestaatvanbaten
enlastenverwerkt;indiendezebateninhetverslagjaarnietvolledigzijnbesteed,wordende
nognietbestedegeldentoegevoegdaaneendesbetreffendebestemmingsreserve
respectievelijkbestemmingsfonds.Eenonttrekkingaandebestemmingsreservewordtals
besteding(last)verwerktindestaatvanbatenenlasten.

Batenuitfondsenwerving
Onderbatenuitfondsenwervingwordenverstaandevanderdenontvangenenvoorhet
verslagjaartoegezegdegiftenenopbrengstenuitactiviteiten.

Kostenfondsenwerving
Onderdekostenvanfondsenwervingzijnbegrependekostendiedirectverbandhouden
metdeinhetverslagjaarontwikkeldefondsenwervingsactiviteiten.
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TOELICHTINGOPDEBALANS





Overigevorderingen
Rentespaarrekeningen






31.12.2010
€
6,428



31.12.2009
€





18,678






Liquidemiddelen
RekeningcourantRabobank
RekeningcourantABNͲAMRO
SpaarrekeningRabobank
SpaarrekeningABNͲAMRO
SpaarrekeningINGBank
SpaarrekeningSNSBank



31.12.2010
€
12,348
15
6,198
312,341
68,973
399,875



31.12.2009
€



11,472
16
149,795
5,454
300,000
150,000


616,737




Desaldiopdespaarrekeningenstaantervrijebeschikkingvandestichting.




Uitkeringsreserve
Beginstand01.01
Onttrekking/toevoeginginhetboekjaar
Stand31.12


31.12.2010
€
485,000
Ͳ285,000
200,000



31.12.2009
€



Ͳ
485,000


485,000




Deuitkeringsreserveisgevormdvoorhetdoenvanuitkeringenaan(regionale)Voedselbankenin
Nederland.Vandein2010uitgekeerdebedragenis€285,000tenlastevandeuitkeringsreserve
gebracht.




Calamiteitenfonds
Beginstand01.01
Toevoeginginhetboekjaar
Stand31.12



31.12.2010
€
Ͳ
100,000
100,000



Ͳ
Ͳ


31.12.2009
€

Ͳ




Hetbestuurheeftin2010besloteneencalamiteitenfondstevormenomindiennodigmaatregelente
kunnennemenomdeonbelemmerdevoortgangvanhetwerkvandebijdestichtingaangesloten
voedselbankentekunnenondersteunen.
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Toegezegdeuitkeringen
Stand1januari
Uitgekeerdinhetverslagjaar
Toegezegdinhetverslagjaar
Resteertper31.12


31.12.2010
€
145,000
Ͳ125,000
25,956
40,956



31.12.2009
€



680,000
535,000



145,000






Overigekortlopendeschulden
Terugtebetalendonatie
Overige
Totaal



31.12.2010
€
1,000
1,168
2,168




3,836


31.12.2009
€

3,836
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TOELICHTINGOPDESTAATVANBATENENLASTEN

Baten


Eigenfondswerving
Fondswervingdoorderden(tvactie)
Rentebaten
Somderbaten

2010
€
444,462
10,785
455,247


609,596
607,097
24,962




 2008/2009
€



1,241,655




Indecember2008heeftTVͲmaatschappijTalpaeengrotebenefietactieoptvgehoudenten
behoevevandestichting.Ditheeftgeresulteerdineengrootaantaleenmaligegiftendoor
metnamebedrijven.Daarnaastzijnerdonateursgeworven,waarvaneengedeelte,ca50%,
eenéénmaligebijdragebleektewillendoen,eneenanderdeeleenmaandelijkse,kwartaalͲ
ofjaarbijdragetewillendoen.Dedonateurbijdragenwordenmiddelsautomatischeincasso
geïnd.

Lasten


Besteedaandoelstellingen
Uitkeringenvoedselbanken
Kostenvrachtwagens
Totaal

2010
€
555,000
1,206
556,206



680,000
5,590




 2008/2009
€

685,590




Aandeaangeslotenvoedselbankenzijndevolgendebedragentoegezegd:



Rotterdam
Arnhem
Haaglanden
Noord/Oost
Salland&Twente
Limburg
NoordͲHolland
BrabantͲZeeland
Flevoland
Totaalregionalevoedselbanken

Lokalevoedselbanken



2010
€
55,012
36,189
35,055
46,106
18,057
26,077
39,636
45,412
3,456
305,000
250,000
555,000


210,000
110,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
Ͳ





 2008/2009
€









680,000

Ͳ
680,000




Deregionalevoedselbankenkrijgenin2010eenvastbedragvermeerderdmeteenvariabel
bedragdatafhankelijkisvanhetaantalpakkettendatindebetreffenderegiowordt
uitgedeeld.Per31december2010waren100lokalevoedselbankenaangeslotendieelkeen
bedragvan€2,500ontvangen.
Dekostenvanvrachtwagenshebbenbetrekkingopeenbijdrageindekostenvan
vrachtwagensvoorinterregionaaltransport.
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Kostenfondsenwerving


Eigenfondsenwerving
Drukwerkenportitbvdonateurs
Bankkostenincasso’s

Fondsenwervingdoorderden
KostentvͲactie

Totaal

15,123
3,975

Ͳ

2010
€



19,098



19,098





10,688
4,757


45,469



 2008/2009
€



15,445


45,469
60.914




Beheerenadministratie

Website
Vergaderkosten
Overige

Totaal


3,990
3,000
4,829

2010
€



11,819
11,819


220
4,175
4,177



 2008/2009
€



8,572
8,572




Bestuurders
Aandebestuurderszijngeenleningen,voorschottenengarantiesverstrektenookhebbenzijgeen
bezoldigingontvangenvoordedoorhenverrichtewerkzaamheden.



Resultaatbestemming
Aanhetbestuurwordtvoorgesteldomhetnegatieveresultaatoverhetboekjaar2010
ad€131,876alsvolgtteverdelen:
Onttrekkingaandeuitkeringsreserve
€Ͳ285,000
Toevoegingaanhetcalamiteitenfonds
100,000
Toevoegingaandeoverigereserves
53,124
Totaal
Ͳ131,876
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