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Stichting Voedselbank Het Hogeland
T.a.v. het bestuur
Lombok 1
9951 SC  Winsum

Uithuizermeeden, 27 mei 2022

Geacht bestuur,

1.1 Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Het Hogeland te Winsum is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u
ondersteund bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de door de
entiteit gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals opgenomen in de toelichting
van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Voedselbank Het Hogeland.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.2 Algemeen

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur is in vergelijking tot het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Vrijwilligers

De stichting heeft geen betaald personeel. De organisatie wordt volledig gerund door vrijwilligers. In
2021 hebben rond de 56 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken.

Cliënten

Het systeem van voedselverstrekking is eind 2021 gewijzigd. De cliënten ontvangen niet meer pakketten
van een vaste samenstelling, maar zij kunnen nu winkelen bij de voedselbank. In 2021 waren er
gemiddeld 135 cliënten; gezinnen van wisselende omvang.
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat: 

2021 2020
€ % € %

Baten 106.830 100,0 116.259 100,0
Overige bedrijfskosten 72.244 67,6 80.350 69,2

Som der lasten 72.244 67,6 80.350 69,2

Resultaat 34.586 32,4 35.909 30,8

Financiële baten en lasten -178 -0,2 -202 -0,2

Resultaat 34.408 32,2 35.707 30,6
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 48.399 25,9 10.748 7,1
Vorderingen 2.629 1,4 2.620 1,8
Liquide middelen 136.062 72,7 137.238 91,1

187.090 100,0 150.606 100,0

Passiva

Kapitaal 157.103 84,0 122.695 81,5
Kortlopende schulden 29.987 16,0 27.911 18,5

187.090 100,0 150.606 100,0

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Kantoor Vreugdenhil

Mw. Y. de Vries-Vreugdenhil
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2.1 Balans per 31 december 2021 

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 9.891 4.631
Transportmiddelen 38.508 6.117

48.399 10.748

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 2.400 2.400
Vorderingen 229 220

2.629 2.620

Liquide middelen 136.062 137.238

187.090 150.606
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Passiva

Kapitaal
Bestemmingsreserve 69.363 -
Kapitaal 87.740 122.695

157.103 122.695

Kortlopende schulden
Crediteuren 1.540 3.333
Overige schulden en overlopende passiva 28.447 24.578

29.987 27.911

187.090 150.606
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2.2 Winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 106.830 116.259
Algemene kosten 1.269 1.581
Communicatiekosten 4.164 3.748
Huisvestingskosten 34.700 33.844
Exploitatiekosten 2.019 9.038
Kosten aanschaf voedsel 3.873 1.912
Transportkosten 14.676 16.451
Kosten vrijwilligers 4.461 4.380
Afschrijvingen 6.289 8.030
Kosten beheer en administratie 793 1.366

Som der lasten 72.244 80.350

Resultaat 34.586 35.909

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 10 6
Rentelasten en soortgelijke kosten -188 -208

Financiële baten en lasten -178 -202

Resultaat 34.408 35.707
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Voedselbank Het Hogeland is feitelijk gevestigd op Lombok 1, 9951 SC te Winsum en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01133021.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de onderneming 

De activiteiten van Stichting Voedselbank Het Hogeland bestaan voornamelijk uit:
Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied vanwelzijn

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden
gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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1. Specificatie materiële vaste activa per 31 december 2021

Omschrijving

Maand en 

jaar van 

aanschaf

Aanschaf 

waarde

rest-         

waarde

Waarde per 

31-12-2020

Investeringen 

dit jaar

Verkopen / inruil Subsidie Afschrijving 

dit jaar

Waarde per 

31-12-2021

€ €

Inventaris

Vrieskist 2 876 1 20% 1 1

Koeler 2 1.574 1 20% 1 1

Koeler 3 1.573 1 20% 1 1

Krattenstellingen 1 20% 1 1

Bakkenframe 3.798 1 20% 1 1

Diepvrieskist 14-01-14 649 1 20% 1 1

Diepvrieskist 14-01-14 649 1 20% 1 1

Partytent 18-08-14 1.259 1 20% 1 1

Legbordstelling 09-04-15 3.376 1 20% 1 1

Fridina koel/vriescel 01-05-15 16.982 1 20% 1 1

Ricoh MPc2500 02-06-15 500 1 20% 1 1

6 Bakkenframe's x4 22-06-15 1.376 1 20% 1 1

Turbolava 35 Plus 14-08-15 908 1 20% 1 1

CV Ketel 14-11-15 2.964 1 20% 1 1

Stapelaar handbediend 29-09-16 1.000 1 20% 145 144 1

PV panelen 05-11-16 8.430 1 20% 1 1

Fridina 2 vrieskisten 09-02-19 1.876 1 20% 1.157 375 782

Copieermachine 23-12-19 605 5 33% 405 200 205

Schrobmachine 07-05-20 3.509 9 33% 2.909 1.167 1.742

Winkelinrichting 01-10-21 7.521 1 20% 7.520 376 7.144

59.425 4.631 7.520 0 0 1.886 9.889

Transportmiddelen

Citroen Jumper VT-158-T 29-04-16 16.698 500 20% 0 1.750 0
Renault Master incl inbouw

bouwjaar 2021 10-06-21 65.618 2.000 10% 65.618 29.200 1.721 34.697

Iveco Daily VN-747-V

bouwjaar 2015 (tweedehands) 05-04-18 12.532 1.000 20% 6.117 2.306 3.811

94.848 6.117 65.618 1.750 29.200 4.027 38.508

Afschrijvings-

percentage
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Jaarverslag 2021 Stichting Voedselbank Het Hogeland. 

 

Inleiding 

We dienden ook in 2021 met al onze activiteiten het algemeen belang, zonder winstoogmerk, in 

overeenstemming met ons beleidsplan van 30 mei 2019. Het bestuur heeft sinds 1 januari 2019 

de taak de Stichting op hoofdlijnen te besturen. Voedselbank Het Hogeland en de mensen die er 

rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de geldende integriteitseisen. Wij houden niet meer 

vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Voedselbank, in 

overeenstemming met de daarvoor geldende normen van Voedselbank Nederland en we 

houden een redelijke verhouding aan tussen beheerskosten en bestedingen. We voldoen aan de 

geldende administratieve verplichtingen, waarvan het onderhavige jaarverslag een deel is. Voor 

een uitgebreider jaarverslag verwijzen wij naar de website van de Stichting Voedselbank Het 

Hogeland conform de ANBI-eisen. 
 

Onze klanten, daar draait het om  

Hart voor mensen 

Klanten vormen ons bestaansrecht. Het is een weinig eervol bestaansrecht, maar zolang er in 

onze samenleving huishoudens zijn, die niet over voldoende financiële middelen beschikken om 

in hun eten te voorzien, zal de Voedselbank haar missie blijven oppakken. 

De aantallen in 2021 fluctueerden net als in andere jaren licht, rond gemiddeld 130 huishoudens, 

met een start in januari van bijna 140 en aan het einde van het jaar 134. Overigens is het wel 

opmerkelijk dat de gemeente Het Hogeland 1300 bijstandsgerechtigden telt, maar dat slechts 

ongeveer 10% klant is bij onze Voedselbank. Ons bestuur heeft daar meerdere gesprekken over 

gevoerd met de betreffende ambtenarenteams, met de verantwoordelijke wethouder en met 

Humanitas en Mensenwerk Het Hogeland.  

Het bestuur zal zich er ook in 2022 op richten om te zorgen dat mogelijke klanten niet ‘onder de 

radar’ blijven. Wat de hoeveelheid beschikbaar voedsel betreft kunnen wij een eventuele 

toename van nieuwe klanten heel goed aan. 
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De klant centraal 

De centrale plaats van de klant hebben wij in 2021 verder ingevuld door helemaal over te 

stappen naar het winkelmodel. Dus geen klaargemaakte voedselpakketten, maar voor de klant 

prettig winkelen binnen het gebouw van de Voedselbank.  
 

Om het winkelen nog aantrekkelijker te maken voor onze klanten hebben we een aantal 

diepvries- en koelvitrines aangeschaft. Ook heeft een voormalig docent aan de Groene School 

Winsum in de aanloop naar kerst een tweetal keren in onze locatie gekookt met de ingrediënten 

die op dat moment aanwezig waren. Hij richtte zich hierbij vooral op producten die bij veel 

mensen minder bekend zijn, zoals schorseneren en avocado’s. 
  
Onze donateurs 

Wij zijn blij met onze donateurs die ook in 2021 ruimhartig en ieder op hun eigen wijze ons een 

warm hart hebben toegedragen. Dat doen zij door producten te doneren of door geld over te 

maken; soms incidenteel door ludieke acties, maar ook vaak structureel. Zij maken het mogelijk 

onze klanten de producten te geven die zij nodig hebben. 

Vrijwilligers zijn de basis! 

Om het voedsel bij de klanten te krijgen heeft onze voedselbank een enthousiaste groep 

vrijwilligers, die het allemaal om niet mogelijk maken een mooie organisatie draaiende te 

houden. De Voedselbank heeft in 2021 ongeveer 56 vrijwilligers in de onderstaande verdeling: 

de klantenadministratie bestaat uit 2 personen; er zijn 3 mensen in het inzamelteam, 4 

gastdames,  4 bestuursleden, 5 mensen in het magazijn, 10 in de afdeling levensmiddelen en 16 

voor de logistiek. De categorie ‘overig’ bestaat uit ongeveer 10 personen.  

Onze eigen inzamelactiviteiten 

Naast de acties van donateurs ondernemen de vrijwilligers van de voedselbank ook eigen acties 

om producten in te zamelen. Dit doen zij met onze 

Mandjesactie 

Diverse keren zijn inzamelacties gehouden bij supermarkten. Vaak gebeurt dit door onze 

zogenaamde “mandjesactie”. Hierbij worden klanten van de supermarkten uitgenodigd een 

donatiebon te kopen ter waarde van €2,50, €5,00 of €10,00. De opbrengst van deze acties 

besteden wij aan de inkoop van levensmiddelen in de betreffende supermarkt. Hierdoor ‘snijdt 

het mes aan 2 kanten’. 

Inzamelen Douwe Egberts zegels 
De inzamelactie van deze koffiepunten leverde in 2021 een record aantal punten op. In 

voorgaande jaren maakte de Voedselbank hiervoor in kranten die in de gemeente Het Hogeland 

worden verspreid de nodige reclame. Dit jaar hebben we deze actie ook op Facebook onder de 

aandacht gebracht. Het resultaat hiervan was dat we uit heel Nederland punten kregen 

toegestuurd. Eindresultaat: 1.160.000 punten, en die zijn goed voor 1933 pakken koffie. 
Acquisitie en PR 

De vernieuwde website die we sinds het begin van 2021 hebben is goed up to date, en we zijn 

trots op de vernieuwde uitstraling en de helderheid. De PR van de Voedselbank bestaat verder 
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voor een groot deel uit onze perscontacten (kranten, RTV Noord), en daarnaast gebruiken we 

sociale media en de website. Om de voorraad op peil te houden gaan we met de tijd mee: in 

2022 gaan we, volgens planning, bij inzamelacties werken met een speciale QR-code.De 

acquisitie van de Voedselbank is ook dit jaar weer sterk ingevuld, en daar is ook regelmatig 

aandacht aan besteed door Bert Koster in zijn stukjes “TromgeRoffel” op internet en Facebook. 

Het team acquisitie bestaat sinds 2021 uit twee vrijwilligers. 

Bijdrage Voedselbank Nederland 

Voor het ophalen van de gedoneerde producten maakt de voedselbank gebruik van busjes. In 

2021 konden onze chauffeurs op pad in een nieuwe bus met koelinstallatie. De aanschaf werd 

mede mogelijk door een subsidie van de Vereniging Voedselbanken Nederland. 

Organisatorische en bestuurlijke activiteiten 

Intern overleg 

Er is in de Voedselbank Het Hogeland zeer regelmatig overleg op meerdere niveaus. Zo zijn er 

maandelijks bestuursvergaderingen, zijn er regelmatig "Benen op tafel" sessies met de algemeen 

coördinatoren. Was er vanwege het Corona-virus dan wel geen nieuwjaarsreceptie, er is dit jaar 

een zeer geslaagde vrijwilligersactiviteit gehouden. 

 

Externe contacten 

In 2021 hielden we goed contact met het gemeentelijke platform op het gebied van 

armoedebestrijding, omdat we onderkennen dat je (langdurige) armoede alleen integraal kunt 

bestrijden, dat wil zeggen gebundeld vanuit alle maatschappelijke invalshoeken en disciplines. In 

het hoofdstuk ‘klanten’ schetsten we de contacten met de overheid hierover. 

 

Slotwoord 

Stichting Voedselbank Het Hogeland heeft in 2021 wederom een goed jaar gehad, met een 

onverminderde inzet van haar vrijwilligers. Dit laatste ondanks hun ervaring dat zij al voor het 

tweede jaar het contact met de klanten hebben gemist nu deze pas in oktober weer in het 

gebouw kwamen.  

In goede samenwerking is gebouwd aan zorgvuldige en passende zorg voor de klanten, vanuit 

een sterke voorraad en een stabiele financiële positie.  

19 februari 2020 

Namens het bestuur, 

J. Hink. 

De Stichting Voedselbank Het Hogeland heeft de ANBI-status. De ANBI-status is een status die 

door de Belastingdienst wordt verstrekt als een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoet. 
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