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Hierbij het jaarverslag over 2020.
Je treft in dit rapport de volgende onderwerpen aan:
Secretarieel verslag:
• Activiteiten
- Voedselbank
- tegoedbonnen Pasen
- Kerstpakkettenactie
- DE waardepunten actie
• Stille Hulp
• Computerproject
• Bestuur
• Vrijwilligers
• Partners
Financieel verslag
• Balans
• Baten en Lasten
• Toelichtingen
• Verslag kascontrole

Activiteiten
De activiteiten van onze stichting bestonden in 2020 uit de volgende activiteiten
1. De exploitatie van Voedselbank “De Utjouwer”
Dit is verreweg onze belangrijkste activiteit. Er vindt wekelijks een pakket uitgifte
plaats. Tijdens de oneven weken een z.g.n. kleine uitgifte en tijdens de even
weken een z.g.n. grote uitgifte. Er worden levensmiddelen verzameld bij
plaatselijke levensmiddelenbedrijven, welke op vrijdag worden uitgegeven.
Op de even weken worden t.b.v. de grote uitgifte op vrijdag goederen ontvangen
van het Regionaal Distributie Centrum (RDC) Drachten.
Bij de kleine uitgifte worden alleen van plaatselijke levensmiddelen verzamelde
goederen uitgegeven.
Ook worden goederen van particulieren en uit hoofde van gehouden acties (door
particulieren; bedrijven; scholen; etc.) ontvangen.
Het afgelopen jaar waren er tussen de 35 en 50 gezinnen, welke gebruik maakten
van de voedselbank. De verwachting was dat dit aantal a.g.v. de Covid pandemie
hoger uit zou pakken. Echter dit is tot op heden niet gebeurd. De verwachting is
wel dat er, a.g.v. de ‘nasleep’ van de pandemie, in 2021 een groter beroep op de
voedselbank zal worden gedaan. Het aantal, tijdens de grote uitgiftes, uitgegeven
pakketten bedroeg in 2020 1.060 ( 2019 1.441) en had betrekking op 3.414 personen
(2019 4.399 personen)
Uit het bijgevoegde financieel verslag blijkt dat de betrokkenheid bij onze
activiteiten behoorlijk groot is. We mochten ons het afgelopen jaar verheugen op
veel financiële ondersteuning, maar ook boden meerdere vrijwilligers zich aan
om te helpen.

Ook konden dit jaar weer met Pasen tegoedbonnen worden uitgereikt
Er werd door één van de serviceclubs uit Joure geregeld dat de gezinnen van de
voedselbank voor het paasweekend de beschikking kregen over tegoed bonnen.
Deze konden worden besteed bij de JUMBO Joure.
Eén van de hoogtepunten was ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.
Het weekend voor de kerst kon men het kerstpakket, dat men vond zelf niet nodig
te hebben, inleveren bij de plaatselijke kerken.
De inhoud van deze pakketten, tezamen met heel veel andere goederen,
variërend van kerststollen, levensmiddelen en rollades, werden herverdeeld onder de cliënten van de voedselbank,
- maar ook werden ca. 115 pakketten samengesteld voor mensen die geen
cliënt zijn bij de voedselbank, maar waarvan wel gedacht werd dat men dit
pakket goed kan gebruiken.
Een adressenlijst werd samengesteld in samenwerking met Stg. Present, Leger
des Heils, aangesloten kerken en natuurlijk de voedselbank
We kunnen al met al terugzien op een geslaagd jaar, waarbij we, ondanks de
coronaperikelen onze activiteiten goed hebben kunnen uitvoeren.
Ook werd er weer de jaarlijkse DE waardepuntenactie gehouden. Mensen konden
DE punten inleveren, waarvoor wij in ruil van Douwe Egberts pakken koffie
aangeleverd kregen. Dat jaar verzamelden we 477.000 DE punten wat goed was
voor 1.013 pakken koffie In 2019 waren deze aantallen resp. 960.000 en 1.970.
Hier konden we dus weer veel gezinnen blij mee maken!
2. Stille Hulp
Helaas werd er het afgelopen jaar amper een beroep op deze activiteit gedaan.
Eén aanvraag werd beoordeeld, maar door ons afgewezen omdat deze niet
binnen onze grenzen viel.
3. Computerproject
Dit al meerdere jaren bestaande project heeft “zijn tijd” gehad en daarom is
besloten hiermee te stoppen. Er waren geen aanvragen meer.
De meeste spullen waren overigens verouderd en de nog bruikbare computers
zijn overgedragen aan Stg. Leergeld, die op dit moment een behoorlijk tekort had.

Bestuur
Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de
aangesloten kerkgemeenschappen, en bestaat uit de volgende personen
Dagelijks bestuur
voorzitter:
Secretaris:
penningmeester:

Dick Hoekstra PKN Joure
Gerben van Houten PKN Joure
Jan van der Velde
VEG Joure

Leden algemeen bestuur
Hans van de Veen
PKN Oudehaske
Wiebe Zijlstra
PKN Joure
Jan van Dalfsen
Doopsgezinde kerk
Dini Wijnia
PKN gez. diaconieën Doniawerstal
Fokke Lieuwes
PKN Terkaple
Gerrit Samplonius
PKN St. Johannesga, Delfstrahuizen
Van de dagelijkse bestuursleden en van de coördinatoren beschikt de stichting,
conform richtlijnen van Voedselbanken Nederland, over z.g.n. VOG’s (verklaring
omtrent gedrag) afgegeven door het ministerie van Justitie
De bestuursleden verkrijgen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Gemaakte onkosten worden vergoed

Vrijwilligers
Gelukkig konden we ook het afgelopen jaar weer over voldoende vrijwilligers
beschikken. Er is een team van ca. 45 mensen, met (globaal) de volgende verdeling
• ca. 25 vrijwilligers die meewerken aan de voedselbankuitgiftes.
Hieronder zijn 3 coördinatoren.
• 5 chauffeurs die zorgen voor de verzameling en aanvoer van de levensmiddelen
vanaf de plaatselijke kruideniers (Joure en St. Nicolaasga)
• 6 screeners die zorgen voor de intake van nieuwe cliënten en de halfjaarlijkse
herintake van bestaande cliënten.
• ca. 7 personen die op afroep beschikbaar zijn (reservelijst”)
• 2 personen die zich meer met algemene zaken bezighouden (roosters;
voedselveiligheid, bijhouden website, bijhouden mailverkeer, etc.
• 10 bestuursleden, waarvan een deel overigens ook één of meerdere van
bovengenoemde functies vervult

Partners/aangesloten bij
Onze stichting is lid van de gezamenlijke Stichting RDC Voedselbanken Fryslân,
Drachten en aangesloten bij Voedselbanken Nederland.

Financiële verantwoording:
zie volgende bladzijden.

Balans
Balans activa
Materiele Vaste activa
Inventaris (1)
Materiele Vaste activa totaal
Vlottende activa
Vorderingen
Vlottende activa totaal
Liquide middelen
Liquide middelen
RABO lopende rekening
RABO Spaarrekening
Liquide middelen totaal
Totaal activa

31.12.2020

Balans passiva
Vermogen en bestemming reserves
Algemene Reserve (2)
Reservering inventaris voedselbank (3)
Reservering huisvesting (4)
Reservering aanpassing website

31.12.2020

Vermogen en reserves totaal
Korte schulden
Schulden kort
Korte schulden totaal
Totaal passiva

31.12.2019

€ 12,00
€ 12,00

€ 10,00
€ 10,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 6.079,12
€ 55.000,00
€ 61.079,12

€ 6.791,50
€ 25.000,00
€ 31.791,50

€ 61.091,12

€ 31.801,50
31.12.2019

€ 42.591,12
€ 5.500,00
€ 12.000,00
€ 1.000,00

€ 26.573,57
€ 1.000,00
€ 4.000,00

€ 61.091,12

€ 31.573,57

€ 0
€ 0

€ 227,93
€ 227,93

€ 61.091,12

€ 31.801,50

Rekening baten en lasten
Baten
giften algemeen
giften geoormerkt
Baten totaal
Lasten
Stille hulp
Kosten voedselbank
Kosten kledingbank
Algemene kosten
Reserveringen
Lasten totaal
Resultaat

Prognose
2021
€ 7.500
€ 12.000
€ 19.500

Realisatie Prognose Realisatie
2020
2020
2019
€ 16.338,86
€ 7.500
€ 4.017,25
€ 20.452,16
€ 6.250 € 6.336,35
€ 36.791,02
€ 13.750 € 10.353,60

Prognose
Realisatie Prognose Realisatie
2021
2020
2020
2019
€ 2.500 €
0,00
€ 2.500 €
956,19
€ 13.700 € 8.905,73
€ 9.600 € 10.750,83
€
0,00
€
0 € 1.193,05
€ 1.275 € 1.367,74
€ 1.650 € 976,48
€ 13.500,00
€
0,00
€ 17.475 € 23.773,47
€ 13.750 € 13.876,55
€ 2.025

€ 13.017,55

€

0 € -3.522,95

Toelichting op de balans
(1)

In 2020 werden een aanhangwagen en een koelvitrine aangekocht.
Deze aankopen werden voor € 1,== geactiveerd en de rest werd rechtstreeks
ten laste van de lastenrekening geboekt. (zie onder “Kosten voedselbank”)

Inventarislijst
Omschrijving

Mobiele telefoon
Vouwkratten

Vrieskast
Vrieskist
Koeler
Koelelementen

jaar van Boek
aanschaf waarde Omschrijving

2013
2014
2014
2014
2014
2014

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

Thermometers
Rijplaat
Vrieskist
Thermometers
Aanhangwagen
Koelvitrine

jaar van Boek
aanschaf waarde

2014
2014
2018
2018
2020
2020

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

(2)

Algemene reserve per 31.12.2019
€ 26.573,57
Bijdrage tekort 2019 Stg. Westermeer
€
3.000,==
Resultaat 2020
€
13.017,55
Algemene reserve per 31.12.2020
€ 42.591,12
(3/4) De toekomst m.b.t. de huisvesting van de voedselbank is niet duidelijk.
Vooruitlopend op de kosten van een eventuele verhuizing hier alvast de nodige
reserveringen voor huisvesting en aanschaf inventaris opgenomen

Specificaties en toelichting op baten en lasten
Ontvangen giften algemeen
Giften kerken
Giften bedrijven-instanties
Giften Particulieren
Ontvangen giften algemeen totaal

Ontvangen giften “geoormerkt”
Kerken Voedselbank
Bedrijven/instanties Voedselbank
Voedselbanken Nederland
Particulieren t.b.v. Voedselbank
Giften Stille hulp
Giften kerstpakketten
Rentebaten
Ontvangen giften geoormerkt totaal

Prognose
2021
€ 2.500
€ 3.500
€ 1.500
€ 7.500

Realisatie Prognose
2020
2020
€ 5.213,86
€ 2.500
€ 9.250,00
€ 3.500
€ 1.875,00
€ 1.500
€ 16.338,86
€ 7.500

Prognose
2021

Realisatie
2020

€ 1.750
€ 8.500
€ 1.000
€ 500
€
0
€ 250

€ 2.107,50
€ 13.432,75
€ 1.000,00
€ 3.236,65
€ 25,00
€ 647,50
€ 2,76
€ 20.452,16

€ 12.000

Realisatie
2019
€ 2.247,25
€ 205,00
€ 1.565,00
€ 4.017,25

Prognose Realisatie
2020
2019
€ 1.750
€ 2.500
€ 1.000
€ 500
€ 200
€ 300
€ 6.250

€ 1.896,02
€ 2.655,36
€ 1.000,00
€ 387,60
€ 125,00
€ 270,00
€ 2,37
€ 6.336,35

Het jaar 2020 is financieel een bijzonder goed jaar geweest.
Veel bedrijven, maar ook particulieren, hebben extra geld gegeven in verband met
Covid 19 pandemie. Als blijk van waardering wordt aan kerken en bedrijven een
bedankmail gestuurd. Particulieren krijgen een terugboeking van € 0,10 met de
vermelding “Hartelijk bedankt voor uw gift”

Stille hulp
Stille hulp

Prognose
2021
€ 2.500

Realisatie
2020
€ 0,00

Prognose
2020
€ 2.500

Realisatie
2019
€

956,19

Er werd in 2020 geen enkele uitkering gedaan in het kader van Stille Hulp.
Wel werd één aanvraag ingediend, echter die moest worden afgewezen.
Voor de begroting 2021 nemen wij dit onderdeel wel weer gewoon op
Kosten voedselbank
Inkoop voedselbank (a)
Paasbonnenactie (b)
Kosten Pakketten SSVF
Screeningskosten
Overige kosten (c)
Investering (d)
Kosten kerstpakketten
Aanschaf vriezers
Kosten voedselbank totaal

Prognose
2021
€ 7.400

€ 2.500
€ 1.500
€

600

€ 500
€ 1.200
€ 13.700

Realisatie
2020

Prognose
2020

Realisatie
2019

€ 4.931,71
PM
€ 1.137,88
€
0,00
€ 1.475,74
€ 903,00
€ 457,40

€ 7.250
€ 1.600
€ 150
€ 600

€ 6.832,25
€ 2.210,00
€ 1.106,33
€ 71,45
€ 411,61
€ 96,00
€ 23,19

€ 8.905,73

€ 9.600

€ 10.750,83

(a) In 2020 is aanzienlijk minder besteed aan inkopen.
Enerzijds is dit veroorzaakt door een ander inkoopbeleid. Er werd wekelijks niet
meer ingekocht. Anderzijds door de afname van het aantal voedselbank cliënten.
Dit laatste is een wat vreemde ontwikkeling geweest, omdat de algemene
verwachting was, dat het aantal cliënten door de Covid 19 pandemie fors zou
toenemen. Dat blijkt dus (in ieder geval) in het afgelopen boekjaar niet het geval
te zijn geweest. Mogelijk dat in 2021 de gevolgen van deze pandemie alsnog te
merken zullen zijn
(b) De cijfers suggereren dat er in 2020 geen paasbonnenactie is geweest.
Er heeft echter wel een actie plaats gevonden, maar die is volledig gefinancierd
door één van de service-clubs van onze gemeente.
Die zorgde er voor dat de volgende tegoedbonnen konden worden uitgereikt:
€ 25,== voor de A pakketten (15 stuks)
€ 40,== voor de B pakketten (10 stuks)
€ 50,== voor de C pakketten (16 stuks)
€ 60,== voor de D pakketten ( 4 stuks)
Het voornemen is om in 2021 weer een bonnenactie te organiseren.
Daarvoor is een bedrag ad. € 2.500,== opgenomen in de begroting 2021
(c) In 2020 is er een nieuwe koelvitrine aangeschaft ter waarde van € 1.027,29.
Deze aankoop is voor € 1,== onder inventaris geactiveerd en de rest is
direct ten laste van de baten/lasten rekening geboekt
(d) Via één van de bestuursleden werd in 2020 een aanhangwagen aangekocht. Dit
was nodig omdat de bestelbus, welke door Jumbo op vrijdag beschikbaar werd
gesteld niet meer aanwezig was

Algemene kosten
Administratie-bestuurskosten
Reiskosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Kosten website etc.
Computerproject
Overige kosten
Algemene kosten totaal

•
•
•
•

Prognose Realisatie Prognose
2021
2020
2020
€ 300
€ 500
€ 125
€ 200
€ 150
€ 0,00
€ 1.275

Reservering inventaris voedselbank
Reservering huisvesting voedselbank
Reservering aanpassing website
Reserveringen totaal

•

€ 250
€ 400
€ 100
€ 150
€ 150
€ 500
€ 100
€ 1.650

€ 213,05
€ 379,08
€ 109,20
€ 155,37
€ 119,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 976,48

In administratiekosten zitten enkele incidentele posten (w.o. aanschaf toner)
We hebben besloten m.i.v. 2021 te stoppen met het computerproject. Er werd
geen aanvragen meer ingediend. De resterende en bruikbare computers zijn
overgedragen naar Stg. Leergeld die daarvoor belangstelling toonde.
Eén computer wordt voor eigen administratie aangewend
Verder geven deze cijfers geen aanleiding tot nadere op- of aanmerkingen.

Reserveringen

•

€ 518,20
€ 446,55
€ 120,55
€ 155,39
€ 127,05
€
0,00
€
0,00
€ 1.367,74

Realisatie
2019

Realisatie
2020
€ 4.500,00
€ 8.000,00
€ 1.000,00
€ 13.500,00

Realisatie
2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

De toekomstige huisvesting van de voedselbank is, in verband met de
onduidelijke situatie omtrent het voormalige ‘Miks gebouw’, niet duidelijk.
Mogelijk dat we t.z.t. kunnen ‘aansluiten bij “Brûsplak Joure”, maar daaromtrent is
nu geen duidelijkheid.
Vooruitlopend op de kosten van een eventuele verhuizing hebben we hier de
nodige reserveringen voor huisvesting en aanschaf inventaris opgenomen
Overwogen wordt om de website aan te passen zodat deze beter toegankelijk
wordt voor de eigen beheerder. Hiervoor is een reservering uit het resultaat 2020
opgenomen.

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 19 januari 2021
Het verslag daarvan is beschikbaar bij de penningmeester van onze stichting.

J. van der Velde
Penningmeester
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
tel. no. 06-15909582 (tel. no. De Utjouwer)
penningmeester@voedselbankjoure.nl

