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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Voedselbank Bladel
1 7 2 2 3 7 3 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Bredasebaan 18, 5531NB Bladel
0 6 2 8 9 4 8 6 1 4

E-mailadres

voedselbankbladel@gmail.com

Website (*)

www.voedselbankdekempenzuid.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 9 2 6 3 6 8 0
- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.T. Maas

Secretaris

T.H.M. Verstijnen-Boonman

Penningmeester

R.C.M. Meijer

Algemeen bestuurslid

T.C.J. Raes

Algemeen bestuurslid

P.M. Ten Brinke

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

L. Sants-Massink

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Voedselbank Bladel verstrekt verkregen voedsel gratis aan alleenstaanden en
gezinnen uit de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, die daarvoor
volgens de landelijke toetsingscriteria in aanmerking komen en we doen dat uitsluitend
met de inzet van vrijwilligers. Voedselbank Bladel wil bereiken dat wij wekelijks aan
onze cliënten een voedselpakket kunnen verstrekken waarmee zij minimaal 3 dagen
voldoende en gezond voedsel op tafel kunnen brengen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Voedselbank Bladel onderhoudt een netwerk van lokale en regionale leveranciers die
wekelijks, maandelijks of incidenteel gratis voedsel schenken; zorgt voor het
vervoeren, opslaan, uitdelen van dit voedsel; houdt hierbij de regels voor
voedselveiligheid van de NVWA in acht; heeft de beschikking over voldoende ruimte
voor opslag en distributie, over koel- en vriescellen, over vervoermiddelen, over
voldoende ingewerkte vrijwilligers, zetten vrijwilligers in bij voedselinzamelingsacties
die vaak georganiseerd worden door derde partijen (ondernemingen, organisaties,
verenigingen, scholen, kerken, individuele burgers). De werkzaamheden vinden veelal
wekelijks plaats (vervoer, opslag, distributie) of op afroep (acties, aanvulling voorraad).
Ook het doen van (her)intakes van (kandidaat)cliënten behoort tot die wekelijkse
werkzaamheden, incl. contacten met maatschappelijke instanties die met onze cliënten
te maken hebben.
Alles is erop gericht de wekelijkse distributie van voedsel te kunnen realiseren.

Voedselbank Bladel werft niet actief inkomsten. Door het jaar heen ontvangen wij
spontaan voldoende giften uit het lokale en regionale bedrijfsleven en van organisaties
en van individuele burgers om onze exploitatiekosten van te dekken.
Onze voedselbank heeft drie gemeenten als werkgebied (Bladel, Eersel, Reusel-De
Mierden). Vanuit elke gemeente ontvangen we een waarderingssubsidie (in totaal €
6.000), na een jaarlijkse aanvraag daarvoor.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Behalve de jaarlijkse uitvoeringskosten (nodig om de benodigde werkzaamheden te
kunnen uitvoeren en dus om onze doelstellingen te bereiken) moeten wij ook sparen
om de toekomstige aanschaf c.q. vervanging van onze bedrijfsmiddelen mogelijk te
maken, zoals een gekoelde bestelwagen, koel- en vriescellen, vrieskisten, e.d.
Bovendien zijn wij voornemens om in 2022 over te gaan tot een vrije keuze model bij
het wekelijks uitgeven van voedsel en ook daarvoor moeten we investeringen gaan
doen in de inrichtingssfeer.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.voedselbankdekempenzuid.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Voedselbank Bladel werkt enkel met vrijwilligers, zowel voor bestuursfuncties als voor
uitvoerende taken.

Staan weergegeven in ons Jaarverslag 2021

www.voedselbankdekempenzuid.nl

Open

– 1 2

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Totaal

+
127.547

€

117.555

€

€

+

€

117.555

117.555

0

+

+

+

€

€

€

+

Totaal

€

127.547

€

€

115.491

€

400

1.664

125.483

€

Kortlopende schulden

€

€

€

+

€

€

€

€

20.483

70.000

35.000

31-12-2020 (*)

€

€

€

€

€

31-12-2021

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

117.555

400

1.664

115.491

t.a.v. de bestemmingsreserve: wij verwachten in 2022 en/of 2023 investeringen te moeten doen die te maken hebben met vervanging van bestaande
bedrijfsmiddelen ( o.a. electrische bestelwagen met koeling) en met nieuwe aanschaf in de sfeer van ons nieuw op te zetten winkelmodel bij de
voedseluitgifte (o.a. voor winkelwagentjes, koel- en vriesvoorzieningen).

127.547

Liquide middelen

€

€

€

+

€

€

Effecten

127.547

€

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

€

€

€

Financiële vaste activa

+

€

€

Materiële vaste activa

31-12-2020 (*)

€

0

– 2 0 2 1

€

31-12-2021

3 1

Immateriële vaste activa

Activa

Balansdatum

Balans
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

25.000

Overige baten particulieren

€

20.262

€

18.439

Som van baten van particulieren

€

20.262

€

43.439

Baten van bedrijven

€

2.620

€

19.898

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

6.000

€

6.000

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

2.000

€

1.000

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

3.335

€

850

Som van de geworven baten

€

13.955

€

27.748

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

+

+

€

+
34.217

€
€

+
71.187
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

24.226

18.640

Anders, namelijk (vul hier in)

€
Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€
€

24.226

+
18.640

€

+
24.226

€
€

+
18.640

€
9.991

€

52.547

De lasten in 2020 en 2021 vertonen een normaal beeld.
De baten waren in 2020 uitzonderlijk hoog; deels vanwege een erfenis die ons werd
geschonken, deels vanwege het eerste coronajaar, waarin de voedselbanken werden
geconfronteerd met de totale afwezigheid van voedsel gedurende enkele weken. Dit
bracht vele mensen en bedrijven ertoe extra te doneren t.b.v. de voedselbank.
In 2021 keert het 'normale' beeld weer terug wat dit betreft.
Een en ander heeft ons mogelijk gemaakt te sparen voor de nodige investeringen die
we op voorgaande pagina hebben toegelicht.

Open

