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Beste mede bestuursleden 
 
 
Bijgaand het jaarverslag over 2022. 
Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld. 
Secretarieel verslag: 

• Activiteiten 
- Voedselbank 
  - Tegoedbonnen Pasen 
  - Kerstpakkettenactie 
  - DE waardepunten actie 
  - Tegoedbonnen Kerst 

• Stille Hulp 
• Bestuur 
• Vrijwilligers 
• Partners 

 
Financieel verslag 

• Balans 
• Baten en Lasten 
• Toelichtingen 
• Verslag kascontrole 

 

Activiteiten 
De activiteiten van onze stichting bestonden in 2022 uit: 
1. Voedselbank “De Utjouwer” 

Onze belangrijkste activiteit. Er is wekelijks een uitgifte aan onze cliënten.  
Op vrijdag is er tijdens de oneven weken een z.g.n. kleine uitgifte en tijdens de even 
weken een z.g.n. grote uitgifte.  Wekelijks worden bij plaatselijke supermarkten en 
bakkers levensmiddelen ingezameld. Tijdens de even weken worden op 
vrijdagmorgen goederen ontvangen van het Regionaal Distributie Centrum (RDC) 
Drachten.  
Ook worden goederen ontvangen van particulieren evenals door middel van 
gehouden acties (particulieren; supermarkten; bedrijven; scholen; etc.). 
Daarnaast werden nog de nodige levensmiddelen ingekocht. Dit kon vooral 
“gefinancierd” worden door de plaatsing van “statiegeld bakjes” waarin klanten van 
supermarkten hun statiegeldbonnen kunnen deponeren, die wij dan weer konden 
inwisselen. 
Ook deze ingekochte levensmiddelen werden weer doorgegeven aan de cliënten.  
 
Het afgelopen jaar maakten tussen de 28 en 55 gezinnen, gebruik van de 
voedselbank. Vooral sterk gestegen energieprijzen en kosten levensonderhoud 
waren de oorzaak van deze behoorlijke groei. 
Het aantal, tijdens de grote uitgiftes, uitgegeven pakketten bedroeg in 2022 930 (2021 
848; 2020 1.060; 2019 1.441) en had betrekking op 2.764 personen  
(2021 2.502; 2020 3.414 en 2019 4.399 personen). 
Het aantal deelnemers aan de kleine uitgifte is lager omdat een aantal gezinnen 
geen gebruik maken van deze uitgiftes. 
 
De (financiële) betrokkenheid bij onze activiteiten is groot.  



 
We ontvingen het afgelopen jaar bijzonder veel financiële ondersteuning.  
Het aantal vrijwilligers dat zich voor onze stichting wil inzetten is ruim voldoende. 
Meerdere vrijwilligers bieden zich aan om te helpen. 
Wel zou ondersteuning van administratief en digitaal onderlegde vrijwilligers een 
welkome aanvulling op ons bestand zijn.  
We zullen proberen daar binnen redelijke termijn invulling aan te geven. 
 
Ook dit jaar konden we met Pasen weer tegoedbonnen uitreiken. 
Er werden voor de voedselbankcliënten tegoedbonnen aangeschaft. Daarbij werd, 
wat betreft de hoogte van de bedragen, rekening gehouden met de gezinsgrootte. 
 
Ook was er dit jaar weer de kerstpakkettenactie. 
Het weekend voor de kerst kon men zijn/haar kerstpakket, waarvan men vond dit 
zelf niet nodig te hebben, inleveren bij de plaatselijke kerken. 
De inhoud van deze pakketten werd herverdeeld en tezamen met heel veel andere 
goederen, variërend van kerststollen, levensmiddelen en rollades, uitgegeven aan: 
- cliënten van de voedselbank,  
- ca. 95 gezinnen, welke geen cliënt zijn bij de voedselbank, maar  
  waarvan we dachten dat men dit pakket goed kan gebruiken. 
  De reacties, die we ontvingen, waren steeds positief! 
Adressen voor deze actie werden verkregen van, resp. samengesteld met  
Stg. Present, Leger des Heils, de bij onze stichting aangesloten kerken en ook de 
voedselbank. 
Het was weer een geslaagd jaar, waarbij we onze activiteiten, dankzij de inzet van 
de vele vrijwilligers,  goed konden uitvoeren. Zonder hen was dit niet mogelijk 
geweest. 
 
Vanwege de overweldigende financiële ondersteuning, welke we ontvingen, konden 
we onze voedselbank cliënten dit jaar nog extra ondersteunen door, net als met 
Pasen, ook met Kerst o.b.v. gezinsgrootte tegoedbonnen te verstrekken. 
 
DE waardepuntenactie  
We mochten ook weer de jaarlijkse DE waardepuntenactie organiseren.  
Van de ingeleverde DE punten, ontvingen wij van Douwe Egberts pakken koffie.  
In 2022 verzamelden we 976.620 DE punten.  
We verwachten dat dit minimaal 1.500 pakken koffie zal opleveren. 
Voorgaande jaren waren deze aantallen: 
- 2021  496.219 DE punten, goed voor 1.070 pakken koffie.  
- 2020  707.540 DE punten, goed voor 1.466 pakken koffie.  
- 2019  477.000 DE punten, goed voor  1.013 pakken koffie. 
- 2018  960.000 DE punten, goed voor 1.970pakken koffie. 
Dankzij deze actie kunnen we een heel jaar koffie bij de pakketten voegen. 
 

2. Stille Hulp 
Dit jaar werd er twee keer een beroep op deze activiteit gedaan.  
Eén (bescheiden) aanvraag werd toegekend. Eén werd afgewezen. 
 

  



 

Bestuur 
Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 
aangesloten kerkgemeenschappen en bestond eind 2022 uit de volgende personen: 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter : Alex Tiggelaar 
Secretaris : Arnold Otten 
Penningmeester : Jan van der Velde 
 
Leden algemeen bestuur 
Hans van de Veen  : PKN Oudehaske 
Albertje v.d. Werf   : PKN Joure 
Jan van Dalfsen : Doopsgezinde kerk 
Fokke Lieuwes : PKN Terkaple 
Gerrit Samplonius  : PKN St. Johannesga/Delfstrahuizen 
 
Van de volgende mensen beschikken we, conform richtlijnen van Voedselbanken 
Nederland, over z.g.n. VOG ’s (verklaringen omtrent gedrag) afgegeven door het 
ministerie van Justitie: 

• dagelijks bestuursleden 
• coördinatoren  
• screeners voedselbank 

 

Vrijwilligers 
Gelukkig waren er ook het afgelopen jaar weer voldoende vrijwilligers die ons hielpen 
de activiteiten uit te voeren.  
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 door wie de wekelijke uitgiftes worden 
gecoördineerd. 

• 5 personen die zorgen voor de inzameling en vervoer van de levensmiddelen vanaf 
de plaatselijke supermarkten en bakkerijen (Joure en St. Nicolaasga). 

• 6 screeners die, ‘aangestuurd’ door een coördinator, zorgen voor de intake van 
nieuwe cliënten en de halfjaarlijkse herintake van bestaande cliënten. 

• 2 coördinatoren die zich meer met algemene zaken bezighouden (roosters; 
voedselveiligheid, bijhouden website, bijhouden mailverkeer, administratie, etc.). 
8 bestuursleden, waarvan een aantal ook één of meerdere van bovengenoemde 
functies vervult.  

Er vindt geen vergoeding aan vrijwilligers voor hun activiteiten plaats.  
Gemaakte onkosten kunnen uiteraard wel worden gedeclareerd. 
Als blijk van waardering voor de vrijwilligers werd begin van dit jaar een gezellige 
avond georganiseerd en rond de Kerst een kleine attentie verstrekt. 
 

Partners/aangesloten bij 
Onze stichting is lid van de gezamenlijke Stichting RDC Voedselbanken Fryslân, 
Drachten. Verder zijn we aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland.  
 

Financiële verantwoording: 
zie volgende bladzijden.  



 

Balans 

Balans activa 31.12.2022 31.12.2021 

Materiele Vaste activa   
          Inventaris (1) € 15,00 € 14,00 

Materiele Vaste activa totaal € 15,00 € 14,00 
Vlottende activa   
     Vorderingen € 0,00 € 0,00 

Vlottende activa totaal € 0,00 € 0,00 
Liquide middelen   
     Liquide middelen   
          RABO lopende rekening € 4.721,49 € 4.409,00 
          RABO Spaarrekening € 130.000,00 € 80.000,00 

Liquide middelen totaal € 134.721,49 € 84.409,00 

Totaal activa € 134.736,49 € 84.423,00 
 

Balans passiva 31.12.2022 31.12.2021 

Vermogen  (2)   
          Algemene Reserve € 52.230,49 € 43.516,00 
          Reserve inventaris voedselbank  € 25.000,00 € 10.000,00 
          Reserve (expl. kosten) huisvesting € 55.000,00 € 29.000,00 
          Reserve aanpassing website € 818,50 € 818,50 

Vermogen en reserves totaal € 133.048,99 € 83.334,50 
Korte schulden    
     Schulden kort (50% kerstbonnenactie) € 1.687,50 €  1.088,50 

Korte schulden totaal € 1.687,50 €  1.088,50 

Totaal passiva € 134.736,49 € 84.423,00 

 
Rekening baten en lasten 
 

Baten Prognose  
2023 

Realisatie 
2022 

Prognose  
2022 

Realisatie 
2021 

     giften algemeen € 5.500,00 € 5.988,91 €   5.000 € 6.983,64 
     giften geoormerkt € 17.030,00 € 61.623,68 € 18.255 € 26.370,95 

Baten totaal € 22.530,00 € 67.612,59 € 23.255 € 33.354,59  
   

 

Lasten Prognose  
2023 

Realisatie 
2022 

Prognose  
2022 

Realisatie 
2021 

     Stille hulp € 2.500,00 €  138,50 ./. €   2.500 € 1.088,50 

     Kosten voedselbank € 14.000,00 € 15.689,23 € 13.500 € 8.687,78 
     Algemene kosten € 3.300,00 €  2.347,37 €  1.600 € 1.153,43 

Lasten totaal € 19.800,00 € 17.898,10 € 17.600 € 10.929,71  
   

 

Resultaat €  2.730,00 € 49.714,49 € 5.655 €   22.424,88 

 Toelichting op de balans 

(1) In 2022 werden 20 boodschappen kratjes aangekocht voor het  uitdelings-  
  proces. Deze aankoop werd voor € 1,== geactiveerd en de rest werd  
  rechtstreeks ten laste van de lastenrekening geboekt. (“Kosten voedselbank”) 



 

Inventarislijst     

Omschrijving 
jaar van  
aanschaf 

Boek 
waarde Omschrijving 

jaar van  
aanschaf 

Boek 
waarde 

Mobiele telefoon  2013 € 1,00 Vrieskist 2018 € 1,00 

Vouwkratten 2014 € 1,00 Thermometers 2018 € 1,00 

Vrieskast  2014 € 1,00 Aanhangwagen 2020 € 1,00 

Vrieskist  2014 € 1,00 Koelvitrine 2020 € 1,00 

Koeler  2014 € 1,00 2 diepvriezers 2021 € 2,00 

Koelelementen 2014 € 1,00 Kratten 2022 € 1,00 

Thermometers 2014 € 1,00    

Rijplaat 2014 € 1,00 Totaal  € 15,00 

(2)  Bestemming resultaat 
  Het bestuur stelt voor het resultaat over 2022 ad. € 49.714,49 als volgt te 
  bestemmen. (Deze verdeling is al in het vermogen per 31.12.2022 verwerkt). 

Vermogens onderdeel  Resultaat  
2022 

(Resultaat 
2021) 

Naar Algemene reserve € 8.714,49 €  924,88 

Naar Reserve inventaris voedselbank € 15.000,00 € 4.500,00 

Naar Reserve (expl. kosten) huisvesting  €26.000,00 €17.000,00 

Totaal resultaat       €  49.714,49  € 22.424,88 

• Het totale vermogen van de stichting bedraagt € € 133.048,99  
In het kader van de – op langere termijn - onzekere huisvesting is besloten tot  
deze herverdeling van het resultaat 

• De aanpassing website heeft nog niet plaats gevonden. Aangezien dit (op  
termijn) nog wel de bedoeling is, handhaven we deze reservering. 
 

Specificaties en toelichting op baten en lasten 
     Ontvangen giften algemeen Prognose 

2023 
Realisatie 

2022 
Prognose 

2022 
Realisatie 

2021 
          Giften kerken € 1.500,00 € 2.578,91 € 1.500 € 2.068,64 

          Giften bedrijven-instanties  € 1.000,00 € 550,00 € 1.000 € 0,00 

          Giften Particulieren  € 2.500,00 € 2.860,00 € 2.500 € 4.915,00 

     Ontvangen giften algemeen totaal € 5.000,00 € 5.988,91 € 5.000 € 6.983,64 

 

     Ontvangen giften “geoormerkt” Prognose 
2023 

Realisatie 
2022 

Prognose  
2022 

Realisatie 
2021 

     Kerken Voedselbank € 1.500,00 €       971,70 € 1.750 €    2.915,95 

     Bedrijven/instanties Voedselbank € 5.000,00 € 40.850,00 € 8.500 € 13.474,50 

     Voedselbanken Nederland € 4.000,00 €   2.000,00 € 2.000 €  2.000,00 

     Particulieren t.b.v. Voedselbank € 1.000,00 €   6.067,00 €  500 €   1.007,80 

     Energietoeslag particulieren  €  5.605,00   

     Statiegelden t.b.v. Voedselbank € 5.000,00 €  5.285,30 € 5.000 €   6.368,75 

     Giften Stille hulp € 0,00 €     458,99 €  0,00 €         0,00     

     Giften kerstpakketten € 500,00 €     380,00 €  500 €     600,00 

     Rentebaten € 30,00 €         5,69 € 5,00 €         3,95 

     Ontvangen giften geoormerkt totaal € 17.030,00 € 61.623,68 € 18.255 € 26.370,95 

 
 



 
Verslagjaar 2022 was financieel een goed jaar.  
Veel bedrijven, maar ook particulieren, hebben ruimhartig geld gegeven.  
Een aantal verenigingen/instanties stopten met hun activiteiten en besloten hun eind 
saldo over te maken naar de voedselbank. 
Gelet op de uitstekende financiële resultaten van onze stichting is met Stichting 
Westermeer afgesproken de eerder toegezegde jaarlijkse bijdrage van € 6.000,00 voor 
de jaren 2023 t/m 2024 op te schorten. 
 
Ook in 2022 stonden bij de supermarkten Jumbo en Albert Heijn bakjes, waarin 
cliënten hun statiegeldbonnetjes konden deponeren. Dit was wederom een succes. 
We hopen dat deze vorm van “vast inkomen” de komende jaren gecontinueerd wordt. 
 

Stille hulp Prognose 
2023 

Realisatie 
2022 

Prognose 
2022 

Realisatie 
2021 

     Stille hulp € 2.500,00 ./. € 138,50 € 2.500 € 1.088,50 

Uitbetaalde Stille Hulp 2022   € 125,00 
Niet opgevraagde Stille Hulp 2021 ./.  €  263,50 

Saldo uitkeringen (negatief) ./.    € 138,50 
 
      Kosten voedselbank Prognose 

2023 
Realisatie 

2022 
Prognose  

2022 
Realisatie 

2021 
       Inkoop voedselbank (a) € 7.250,00 €  8.038,82 € 5.000 €  3.209,91 

       Paas en kerstbonnenactie (b) € 2.500,00 €  4.810,00 € 2.500 € 1.305,00 

       Overige kosten (c) € 500,00 €    407,89 € 2.550 €  1.922,77 

       Investeringen  € 1.500,00 €      99,00 € 1.450 €  1.026,50 

       Bijdrage kosten RDC (c) € 2.000,00 € 2.283,72 € 1.500 €  1.104,79 

       Kosten kerstpakketten € 250,00 €     49,80 €  500 €  118,81 

     Kosten voedselbank totaal € 14.000,00 € 15.689,23 € 13.500 €  8.687,78 

 
(a)  We waren dankzij de ruime middelen in de gelegenheid extra inkopen te doen.  
  Hierdoor konden goed samengestelde pakketten worden verstrekt.  
  Met name de “Schijf van 5” is bij deze samenstelling voor ons van de belang. 
 
(b) In 2022 hebben we weer paasbonnen aan onze cliënten verstrekt. Daarbij is 

rekening gehouden met de grootte van de gezinnen.   
Ook met kerst werden tegoedbonnen aan onze cliënten verstrekt, waardoor deze 
post voor 2022 ruim € 3.250,==  boven de begroting uitkomt. 

 
(c) Waaronder inboedelverzekering € 64,59. 

 
(d)  Betreft ons aandeel in de exploitatiekosten van het Regionaal  
  Distributie Centrum (RDC), Drachten. Deze kosten vielen dit jaar wat hoger uit  
  omdat het RDC een aantal investeringen moest doen welke niet geheel middels   
  subsidies van Voedselbanken Nederland werden gedekt. Genoemd kan worden  
  de aanschaf van een vrachtauto (grotendeels betaald door VBN en enkele  
  inventarisstukken. 
 
  



 
 

     Algemene kosten Prognose 
2023 

Realisatie 
2022 

Prognose  

2022 
Realisatie 

2021 
       Administratie-bestuurskosten € 500,00 € 450,55 € 500 € 351,41 

       Reiskosten € 750,00 € 320,40 € 500 € 380,76 

       Kosten inz vrijwilligers € 1.500,00 € 1.143,08   

       Telefoonkosten € 150,00 € 116,61 € 150 € 116,16 

       Bankkosten € 200,00 € 166,90 € 200 € 160,88 

       Internet kosten (website etc.) € 150,00 € 137,93 €  150 € 136,72 

       Bedankjes inz. giften*) € 50,00 € 11,90 €  100 €  7,50 

     Algemene kosten totaal € 3.300,00 €  2.347,37 € 1.600 € 1.153,43 

  In de administratiekosten zitten enkele incidentele posten (w.o. aanschaf toner  
  t.b.v. printers) 
  *) Particulieren krijgen als ze een gift doen een terugboeking van € 0,10 met de  
  vermelding “Hartelijk bedankt voor uw gift”. 
  Verder geven deze cijfers geen aanleiding tot nadere op- of aanmerkingen. 
 
• De huidige huisvestingslasten (huur; energie; etc.) worden op dit moment geheel 

door Gemeente De Fryske Marren betaald. Dit heeft te maken met het feit dat wij 
voorheen kosteloos gehuisvest waren binnen Welszijnsorganisatie Miks.  
Toen deze verdween a.g.v. een nieuwe aanbesteding was de gemeente, die eigenaar 
is van de betreffende gebouwen, bereid de huisvestingskosten voor haar rekening te 
blijven nemen. 
Voor de langere termijn is er onduidelijkheid m.b.t. de toekomstige huisvesting. 
Mogelijk dat we t.z.t. kunnen/moeten ‘aansluiten bij “Brûsplak Joure”, maar daar 
over is nog lang geen duidelijkheid. Indien aansluiting niet gaat lukken zullen we 
rekening moeten houden met een totaal ander kostenplaatje v.w.b. onze huisvesting. 
Vooruitlopend op die mogelijke hogere kosten, alsmede de kosten van een eventuele 
verhuizing, hebben we een deel van onze reserves hiervoor apart gezet. 

• Er is inmiddels een start gemaakt met de aanpassing van de website om beter in 
eigen beheer aanpassingen door te kunnen voeren. De daarvoor opgenomen 
reservering uit het resultaat 2020 is nog niet geheel besteed. 

 
De kascontrole heeft plaatsgevonden op 12 januari 2023. 
 

Met vriendelijke groeten. 
Jan van der Velde 
Penningmeester  
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân 
tel. no. 06-15909582 (tel. no. De Utjouwer) 
penningmeester@voedselbankjoure.nl 
Bijlage: verslag kascommissie d.d. 12 januari 2023 
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