
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 klanten  
eind december 

zij hadden 311 kinderen 
onder de 18 jaar. 

in cijfers: 

486 huishoudens zijn klant 
geweest in 2020 

 

15.684 keer voedselhulp 
gegeven 

voedselbank open  
52 weken 

ca. 350 ton voedsel verwerkt 

124 vrijwilligers 

2020 

2020    
Jaarverslag &  
Jaarrekening 

42.000 verpakkingen 
5.000 mondkapjes 
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Controleverslag jaarrekening 2020 Voedselbank van de Stichting de Korenaar 

Van het bestuur van de Stichting de Korenaar hebben wij het verzoek ontvangen tot het controleren van de 

jaarrekening 2020 met betrekking tot de Voedselbank. 

Wij hebben daartoe een door alle leden van het bestuur getekende jaarstukken over 2020 ontvangen 

(overeenkomstig de statuten van de Stichting) gedateerd 15 februari 2021. 

Door de administrateur is ons de complete digitale boekhouding, alle bankafschriften en de originele facturen met 

betrekking tot het jaar 2020 ter hand gesteld.  De boekhouding was keurig verzorgd en alle stukken waren 

ordentelijk gerangschikt waardoor wij de controle goed konden uitvoeren. Een compliment voor de administratie is 

op zijn plaats.                                                                                         

Er zijn twee bankrekeningen met twee betaalpassen elk waardoor onderlinge controle kan plaatsvinden. De 

secretaris heeft verklaard dat die controle ook periodiek plaatsvindt. 

Staat van Lasten en Baten 2020 

Wij hebben als controleurs in eerste instantie gecontroleerd door middel van diverse steekproeven of de 

kostensoorten in de staat van baten en lasten overeenkwamen met de facturen. Dat is het geval. De dotaties aan 

de reserves bedroegen € 3000 toevoeging aan de onderhoudsreserve overeenkomstig de afspraken met de 

verhuurder van het pand en € 2000 aan de reserve vervanging vrachtauto. Deze vrachtauto is essentieel voor de 

bedrijfsvoering en bij grote schade of calamiteit is het noodzakelijk dat hiervoor een reserve aanwezig is. Zie ook 

het jaarverslag op dit punt. In 2019 was er geen ruimte voor een dotatie maar gelukkig kon nu binnen de 

beschikbare middelen € 2000 worden toegevoegd. Begin 2021 wordt de toiletgroep gerenoveerd en hiervoor is € 

7500 gereserveerd in 2020. Door de giften in 2020 was hiervoor gelukkig ruimte. Door de corona problematiek 

moesten behoorlijk veel extra niet begrote huisvestingskosten worden gemaakt. Gelukkig konden deze extra kosten 

worden opgevangen door de giften van derden  

Binnen de post giften particulieren en bedrijven waren geen giften met een bijzonder doel waardoor het totale 

bedrag kon worden aangewend voor exploitatie.  

Door de subsidie van de gemeente ad € 48.624 konden met name de vaste kosten worden gedekt. 

De baten bedroegen in 2020 € 99.642 en de lasten € 98.645 waardoor een klein batig saldo is ontstaan van € 997. 

Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve die nu € 8632 bedraagt.  

Balans per 31 december 2020. 

De vaste activa staat laag op de balans voor aanschafprijs minus specifieke giften als afschrijving voor dit doel in 

eerdere jaren i.v.m. het betrekken van het nieuwe pand en aanschaf van een vrachtauto met koelvoorziening. Aan 

het bestuur is geadviseerd een totaal inventaris lijst op te stellen met mogelijk vervangingsjaar en 

vervangingswaarde en deze lijst te vergelijken met de verzekeringspolis voor dekking van het huurdersbelang en 

inzicht te krijgen in de vervangingen in de komende jaren. 

De liquide middelen waren aanwezig en komen overeen met de bank saldi per 31 december 2020.   De balans 

totalen bedragen voor de activa en passiva € 56.278 

De eindconclusie is dat wij kunnen instemmen met de gepresenteerde staat van baten en lasten over 2020 

en de balans per 31 december 2020. 

Lelystad, 19 februari 2021 

De controleurs:             L. Keegstra                                       E. Hakvoort                                     
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BESTUURSVERSLAG 

Algemeen. 

2020 Is gekenmerkt door de grote steun die de voedselbank kreeg van nieuwe vrijwilligers, de aanvoer van 

producten en de vele giften, zowel in de vorm van voedsel als financieel.  

In februari kwam het toenemende, besmettelijke Covid-19 virus (in de wandeling corona) op. De voedselbank, als 

cruciale voorziening voor voedselvertrekking, kon openblijven. Wel was het voor de oudere, kwetsbare vrijwilligers 

nodig om afstand te nemen, ze moesten stoppen. Hun plaats werd gelukkig al snel ingenomen door nieuwe 

vrijwilligers.  

Bedrijven en instellingen schonken hun door de lockdown plotseling overbodig geworden restaurant- en 

kantinevoorraden aan de voedselbank. Ze moesten hun eigen voorzieningen sluiten. 

Ook praktische hulp werd dankbaar aangenomen: wekelijks een bestelauto van AMEX en mensen van het Rode 

Kruis. Daarmee bleef het mogelijk om te bezorgen bij klanten die door de corona-pandemie niet meer hun 

voedselhulp konden ophalen. 

De klanten van de voedselbank kregen week-in-week-uit tassen vol boodschappen. 

In Lelystad is in 2020 door de voedselbank 15.684 keer voedselhulp gegeven. 

2020 Is een jaar geworden met veel zorgen om het pandemisch virus, ook en zeker voor ieder persoonlijk. Toch 

heeft de voedselbank haar doel kunnen uitvoeren om armoede te bestrijden in onze stad. 

 

Klanten. 

Door de corona pandemie moesten ook de 

klanten in maart omschakelen. In de juist 

geopende winkel was afstand houden niet 

goed mogelijk. De klanten kregen weer 

kant en klaar voorbereide 

voedselpakketten met houdbare 

producten, een tas versproducten en een 

tas diepvriesproducten. Voordeel voor hen 

was dat de aanvoer goed bleef en ze veel 

producten kregen.  

 

P1 staat voor een huishouden van 1 persoon, P2 is voor 2 t/m 4 personen, P3 zijn 5 personen of meer.  

Eind 2020 waren er 305 klanten. Dat is een stijging van 9 ten opzichte van een jaar eerder. De piek met 319 

klanten lag eind april. Het verloop door het jaar was gelijkmatig. Wel ontbrak de zomerse dip in de aantallen.  

De 305 klanten eind december hadden 311 kinderen onder de 18 jaar  

 

Wekelijks komen er nieuwe klanten 

bij en kunnen anderen stoppen.  

 

 

In 2020 zijn 486 huishoudens klant 

geweest bij de voedselbank. Dat zijn ongeveer 1220 monden.  

Ruim 1,5% van de Lelystadse bevolking kreeg in 2020 voedselhulp van de voedselbank.  

Er is in 2020 15.684 keer voedselhulp gegeven. 
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“Bedankt voor jullie hulp al die tijd. Vandaag kom 
ik voor het laatst.” 

Het is fijn om een klant te kunnen uitzwaaien. ‘die 
gaat het fijn verder zelf redden’.  
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De grafiek met aantallen klanten geeft de 

laatste jaren een duidelijke toename te 

zien. Voor een deel is die te verklaren 

door de verruiming van de criteria die de 

laatste jaren landelijk werd afgesproken 

en toegepast. 

 

 

 

Criteria.  

Bij de toekenning van voedselhulp worden de landelijk tussen voedselbanken afgesproken criteria gebruikt. 

  

Het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad) en de MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) 

verzorgen de intake. Zij volgen de criteria van de landelijke voedselbanken voor inkomsten en uitgaven. Daarna 

blijft een besteedbaar bedrag per maand over. Als dat laatste bedrag onder de norm komt, kan voedselhulp worden 

aangevraagd.  

In 2020 bedroeg dat minimaal resterende besteedbare bedrag per huishouden € 135. Voor iedere persoon in dat 

huishouden komt er € 95 bij. Voorbeeld voor 2 personen = €135 + 2x €95. 

Tijdens het intakegesprek worden de inkomsten en uitgaven 

met de klant besproken.  

Voedselbank, MDF en IDO werken in één systeem 

Voedselbank.NU. In dat programma zitten de normbedragen, 

zodat iedere klant een objectieve beoordeling krijgt.  

Met behulp van Voedselbank.NU kan in het gesprek over schuldhulpverlening ook de voedselhulp geregeld 

worden. De klantenadministratie van de voedselbank maakt daarna met de nieuwe klant afspraken over het 

ophalen van de voedselhulp. 

Alleen de mensen die met dit systeem werken kennen de namen van de klanten. 

Voedselhulp is in principe tijdelijk, maximaal 36 maanden. Deze hulp is bedoeld om mensen de ruimte te geven om 

hun leven weer op de rit te krijgen met minder zorgen voor het dagelijks eten. Hulp om die ruimte te benutten 

krijgen de klanten via de schuldhulpverlening van IDO en MDF. Het uitgangspunt bij voedselhulp als 

armoedebestrijding is: geen pakket zonder traject. 

 

Vrijwilligers. 

De komst van het besmettelijke Covid-19 virus had een grote impact op de vrijwilligers. Velen zijn al jaren actief bij 

de voedselbank. Hun leeftijd maakte hen kwetsbaar. Een kwart van de 120 vrijwilligers moest stoppen en voorrang 

geven aan hun gezondheid. We hopen dat het tijdelijk is. Met Pasen is bij alle vrijwilligers een Paas-attentie 

bezorgd. Aan het einde van het jaar was er voor ieder een kerstattentie. Andere leuke bijeenkomsten zoals de 

jaarlijkse BBQ gingen niet door.  

Het maken van afspraken en vergaderen werd digitaal via Zoom. 

Enkele vrijwilligers zijn ziek geweest door besmetting met het Covid-19 virus. Eén van hen was actief aan het werk. 

Na alarmering door het GGD bron- en contactonderzoek zijn onmiddellijk alle contacten in de voedselbank 

geïnformeerd. Ieder die voldeed aan de door de GGD aangegeven criteria heeft zich laten testen. Er waren geen 

nieuwe besmettingen. 

Objectief en streng met natuurlijk 
een menselijke maat. 
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Covid-19, meestal corona genoemd, vroeg om improviseren en aangepaste maatregelen om de voedselbank 

draaiende te houden. Al snel was een Coronateam gevormd van bestuur en coördinatoren. Dat team kwam in de 

eerste maanden wekelijks digitaal bijeen. De kwalificatie ‘cruciale voorziening’ hielp mee om de nodige maatregelen 

in te voeren.  

Praktische maatregelen zoals spatschermen op de ontvangstbalie en in de auto waren snel gerealiseerd. 

Inpakdozen, plastic zakken, mondkapjes en desinfectiemiddelen zijn al snel aangekocht. Vaak bij lokale 

leveranciers. Ook is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Vereniging van Voedselbanken Nederland 

collectief kon aanbieden. 

De klanten werden geïnformeerd dat we overschakelden op voedselpakketten, afstand houden en één voor één 

naar binnen komen. De klanten waardeerden het dat we maatregelen namen om hen tegen besmetting te 

beschermen.  

Mensen die door de corona maatregelen helaas niet konden werken meldden zich als vrijwilliger bij de 

voedselbank. In principe natuurlijk tijdelijk. Velen hadden de kennis voor het omgaan met voedsel.  

Met een snelle instructie in de werkmethoden en basisregels voor Arbo-veiligheid en voedselveiligheid gingen ze 

aan de slag. Zij pasten zich aan bij het ‘werken voor de klanten van de voedselbank’. Hun praktische en nieuwe 

ideeën vormen de inspiratie om voedselbank 2.0 te organiseren: blijvend vernieuwend en flexibel met dezelfde zorg 

voor de klanten. 

In 2020 overleden drie collega vrijwilligers. Door de geldende corona beperkingen konden we als collega’s het 

afscheid nemen niet persoonlijk bijwonen. Als voedselbank gedenken we hen met een ‘de Korenaar kaars’. We 

geven die aan de familie. Zij waarderen dat en gebruiken de kaars bij hun afscheid nemen.  

 

Voedselverwerving. 

Voor de voedselverwerving was 2020 een goed jaar. Wekelijks kunnen we voedsel halen bij een verwerker van 

verse groenten. Zo is in de laatste maanden de levering op gang gekomen van een grote hoeveelheid aan 

gewassen, gesnedenen verpakte groenten en salades. Daarmee is de samenstelling van het voedselpakket voor 

onze klanten breder en gezonder geworden. Deze lading producten wordt gedeeld met voedselbanken in Kampen 

en Vaassen. 

Met de koelauto kunnen ook wekelijks veel invriesbare vleesproducten worden gehaald bij een distributiecentrum 

van een landelijke supermarktketen.  

Bij drie lokale supermarkten wordt dagelijks brood opgehaald. Zij leveren ook wekelijks leveren enkele kratten 

diepgevroren vlees. Aardappelen en uien worden meestal ruim voldoende gedoneerd door agrariërs in Flevoland.  

In 2020 kwamen door de corona-pandemie de winkelacties stil te liggen. Drie supermarkten in Lelystad hebben met 

de inzet van eigen personeel deze acties vervolgd en houdbare producten ingezameld. Dat is van grote klasse en 

is belangrijk voor het samenstellen van de voedselhulp.  

Ook de inzameling in kerken bleef doorgaan, wel in afgeslankte vorm omdat ook kerkdiensten online gingen.  

Door een groot aantal acties van particulieren en organisaties werd in de laatste maanden van 2020 voedsel voor 

de voedselbank ingezameld. Aan hen is gevraagd om vooral houdbare producten in te zamelen. Heel bijzonder 

was de actie van verplegenden bij een ziekenhuis. Ondanks de grote belasting van de zorg organiseerden ze een 

inzameling onder patiënten en collega’s. 

In november besloten Provinciale Staten van Flevoland tot een fonds van € 75.000 voor voedselaankopen door de 

Flevolandse voedselbanken. Voor Lelystad gaat het om € 13.978 (wordt verwacht in 2021).  

Met advies van een de diëtiste is het voedselpakket doorgelicht en is besloten dit geld in 2021/2022 te gaan 

besteden aan gezonder en langer houdbaar voedsel. Dat wil zeggen, voedsel waarin geen toegevoegde suikers 

voor komen zoals aangegeven in de schijf van vijf. 

Als voedselbank zijn we zeer dankbaar voor die vele blijken van meeleven en hulp.  
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Voedselveiligheid. 

Ook in 2020 is de voedselbank gekeurd en is, inclusief de winkel, weer voor een jaar gecertificeerd voor 

voedselveiligheid volgens de normen van de NVWA voor voedselbanken. 

In oktober is een nieuwe vrijwilliger begonnen als adviseur voedselveiligheid. Die zal zorgen voor handleidingen en 

instructie voor nieuwe en al aanwezige vrijwilligers. Eén vrijwilliger is beschikbaar voor het geven van trainingen 

voedselveiligheid aan groepen vrijwilligers. 

 

Huisvesting. 

In 2020 is bij het Oranje Fonds een aanvraag ingediend om het sanitair te kunnen renoveren. Die aanvraag is 

goedgekeurd, waarna eind december de opdracht tot renovatie in januari 2021 is gegeven. 

 

Samenwerking. 

De voedselbank Lelystad werd in 2005 opgericht als zelfstandige stichting onder de naam Stichting de Korenaar. 

De gemeente Lelystad besloot om de voedselbank te steunen via de stichting IDO, Interkerkelijk Diaconaal 

Overleg. Beide stichtingen werkten voor dezelfde doelgroep en waren in overleg over de oprichting van de 

voedselbank en samenwerking. Vanuit die situatie is de huidige samenwerking gegroeid en gebleven.  

Het IDO zorgt via hun schuldhulpverlening voor de intake en begeleiding van de klanten voor de voedselbank. 

Tussen beide stichtingen is met een overeenkomst de verdeling en verantwoording van de gemeentelijke subsidie 

geregeld. 

Ook met het MDF, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, wordt samengewerkt. Ook deze dienst verzorgt de 

intakes gekoppeld aan schuldhulpverlening. 

De Voedselbank Zeewolde, Stichting de Kostmand, maakt gebruik van de hal van onze voedselbank voor hun 

aanvoer en opslag. Ieder draagt naar verhouding van het aantal klanten bij in de kosten van de exploitatie. 

De stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad is een steungroep die met raad en vooral financiële daad de 

voedselbank steunt.    

Met de voedselbanken in Noord-Holland werken we samen in de Regio Noord-Holland. We halen ca. 40% van 

onze aanvoer uit het gezamenlijke Distributiecentrum Amsterdam. Een heel groot aanbod delen we direct met het 

distributiecentrum. 

Heel gewoon is het om in samenwerking met omliggende voedselbanken grote aanvoer met elkaar te delen. 

  

Bestuur 

Per 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen. 

Mevrouw J.C. Groenenberg, voorzitter 

C. van den Haspel, secretaris 

J.W. van der Hoek, penningmeester 

G. Licht, gebouwbeheer, Arbo, voedselveiligheid. 

 

Op 13 oktober 2020 trad, om gezondheidsredenen, J.H.A.L.G Visser af als voorzitter. 
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JAARREKENING 

 
BALANS  
 

Activa 31-12-2020 31-12-2019 

  €   €   

Vaste activa         

Buitenoverkapping 1.000   1.000   

Transportmiddelen (auto etc.) 2.393   2.393   

Koel- en vriesapparatuur 1.000   1.000   

Totaal vaste activa   4.393   4.393 

          

Vlottende activa         

Vooruitbetaalde kosten     1.250   

Overige vorderingen 1.336   7.086   

Totaal vlottende activa  1.336  8.336 

     

Liquide middelen   50.549   36.363 

     

Totaal activa   56.278   40.756 

     

     

Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

  €   €   

Eigen Vermogen        

Egalisatiereserve 8.632   7.635   

Bestemmingsreserves 24.847  25.346   

Totaal eigen vermogen   33.479  32.981 

         

Voorzieningen      

Onderhoud gebouw 6.000  3.000  

I.v.m. renovatie toiletgroep 2021 7.500    

Totaal voorzieningen  13.500  3.000 
 
Kort vreemd vermogen        

Overige schulden 9.299   4.774   

Totaal kort vreemd vermogen   9.299  4.774 

     

Totaal passiva   56.278   40.756 

     

 
 
Verwerking resultaat 2020: 
Het resultaat ad € 997 is toegevoegd aan de Egalisatiereserve 
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BATEN 2020 2019 

  werkelijk begroot werkelijk 

  € € € 

         

Giften particulieren en bedrijven 28.280  3.500  10.149  

Donatie IDO 2.200  2.000  2.200  

Fonds via IDO i.v.m. Corona 4.000      

Subsidie Gemeente Lelystad 48.624  48.540  48.624  

Jaarlijkse bijdrage VBN 2.673  2.300  2.247  

Bijdragen in verbouw- en verhuiskosten     10.000  

Bijdrage Stichting vrienden van de voedselbank   1.300  7.000  

Doorberekende kosten aan andere voedselbanken 8.550  7.400  5.326  
Bijdragen derden t.b.v. voedselinkoop + onttrekking 
reserve giften 3.229      

Bijdrage VBN inz. Winkelconcept     25.000  

Overige inkomsten 2.087      

 99.642  65.040  110.546  
 

 

   

 

    

LASTEN 2020 2019 

  werkelijk begroot werkelijk 

  € € € 

Totaal algemene kosten, m.n. i.v.m. Corona 13.328 900 670 

Totaal communicatie kosten 0 1.100 811 

Totaal huisvestingskosten 51.493 38.500 81.717 

Totaal exploitatie kosten 6.319 5.000 6.162 

kosten aanschaf voedsel 6.124 900 0 

Totaal transportkosten 14.834 15.100 15.643 

Totaal kosten vrijwilligers 1.798 2.400 2.969 

Totaal afschrijvingen 0 2.410 2.189 

Totaal kosten beheer en administratie 4.749 3.895 4.365 

Totaal lasten 98.645 70.205 114.525 

Saldo 997 -5.165 -3.979 

  99.642 65.040 110.546 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon  

Stichting de Korenaar is feitelijk en statutair gevestigd op Wigstraat 2, 8223 EG Lelystad en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 39090823. 

Algemene toelichting  

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Het bestrijden van (verborgen) armoede in Lelystad door het inzamelen van overschotten van 
levensmiddelen van producenten en handelaren en deze overschotten vervolgens kosteloos ter 
beschikking te stellen aan personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun 
dagelijkse levensonderhoud te voorzien.  
 
 
Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties, 
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten worden toegerekend 
in het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

Grondslagen  

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van bij de aanschaf verkregen subsidies en/of dotaties.  
 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.  
 

Liquide middelen 

De Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.  
 

Bestemmingsreserves 

Stichting de Korenaar geeft door middel van de benoeming van fondsen en reserves aan op welke 
wijze de haar ter beschikking staande middelen worden aangewend.  
 
Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een 
bepaalde bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. Het bestuur 
heeft de bevoegdheid om de bestemming weer op te heffen of te wijzigen. 
 
Zowel de ontvangen baten als de bestedingen van de reserves worden via de staat van baten en 
lasten verwerkt en via bestemming van het saldo van baten en lasten op de reserves gemuteerd. 
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Egalisatiereserve  
Deze reserve dient ertoe om wisselende inkomsten en uitgaven tussen de boekjaren te kunnen 
opvangen.  

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts worden 
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Lasten worden toegerekend aan 
het jaar waarop ze betrekking hebben. Met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het boekjaar wordt rekening gehouden, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 

Baten 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten gebracht in het jaar dat deze baten worden ontvangen. Indien deze baten in het 
verslagjaar nog niet volledig zijn besteed, zijn de nog niet bestede gelden verwerkt in de 
desbetreffende bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De bestedingen worden als last 
verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen plaatsvinden. Via bestemming van het saldo van 
baten en lasten worden deze bestedingen in dat verslagjaar ten laste van de desbetreffende 
bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves gebracht. 
 
Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. 
 
Lasten 
De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen plaatsvinden. 
Via bestemming van het saldo van baten en lasten worden deze bestedingen in dat verslagjaar ten 
laste van de betreffende bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves gebracht. 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS 

(zie staat pagina 7) 

Vaste activa  

De vaste activa zijn gewaardeerd tegens verkrijgingsprijs na aftrek van subsidies en giften.  
De materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering. 
 

 
Vlottende activa  

Vorderingen  

  31-12-2020   31-12-2019   

 € €  
Overige vorderingen en overlopende activa  

Nog te ontvangen bedragen  1.336             7.086   
 
Het nog te ontvangen bedrag in 2020 betreft nog van het 
Calamiteitenfonds van Voedselbanken.nl te ontvangen bedrag 
voor mondkapjes.   
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   31-12-2020   31-12-2019  

  € € 

 Liquide middelen 

 ING Rekening Courant 11.019 535 

 ING Spaarrekening 18.010 23.010 

 Rabo Rekening Courant 21.519 4.482 

             50.548 28.027 

    
 
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en terstond opeisbaar. 
 
Deze activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. 
 
Passiva  
 

Overzicht dotaties en onttrekkingen 
reserveringen 31-12-2020 

Mutaties  
31-12- 2020 31-12-2019 

  € € € 

Egalisatiereserve   8.632   +997  7.635 
Vervangingsreserve materiaal en 
installaties   13.209      13.209 

Reservering Vrachtauto   11.000   +2.000  9.000 

Bestemmingsgiften Jarige Job   638      638 

Bestemmingsgiften Voedsel van Derden     -2.499     2.499 

Totaal Reserveringen   33.479 -2.499 +2.997   32.981 
 
 
Teneinde vervanging van de vrachtauto over enige jaren mogelijk te maken, zal een bedrag ad € 2.000 worden 
toegevoegd aan de reservering, dit ten laste van het resultaat. Doel hiervan is om bij een onverhoopte calamiteit 
toch een bepaald bedrag voorhanden te hebben om een vervangende vrachtauto te kunnen kopen dan wel bij 
een ongeluk reparatiekosten te kunnen betalen. 
De Bestemmingsgiften Voedsel van Derden is in 2020 naar de baten geboekt in verband met voedselaankopen 
in 2020. 
 

  
De voorziening Onderhoud Gebouw is thans als volgt 
opgebouwd:  

  € 

Stand voorziening per 01-01-2020 3.000 

Bij: voorziening 2020 3.000 

Bij: renovatie toilet (begin 2021, vervalt alsdan) 7.500 

Stand per 31-12-2020  13.500 
 

 

Met de Gemeente Lelystad is afgesproken dat Stichting de Korenaar zelf zorgt voor onderhoud 
aan het gebouw Wigstraat 2 en dat hiervoor jaarlijks een voorziening ad € 3.000 opgenomen 
dient te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit bedrag volstaat om alle komende 
onderhoud te kunnen betalen. 
 
In december 2020 is opdracht gegeven om het toilet aan de Wigstraat nr. 2 te renoveren. De 
kosten hiervan bedragen € 12.500, waarvoor een subsidie van het Oranjefonds wordt verkregen 
van € 5.000. Het resterende bedrag ad € 7.500 is toegevoegd aan de voorziening Gebouwen. 
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Overige schulden  
 

 
Deze post is samengesteld uit de volgende bedragen: € 

Bijdrage aan Distributiecentrum Amsterdam 3.200 

Anticipatiepost Vattenfall         940 

Kosten firma De Groot         5.120 

Nog te betalen 39 

Totaal                                                   9.299 
 

 

 
De bijdrage aan het Distributiecentrum Amsterdam is een schatting: de factuur is afhankelijk van het 
aantal klanten in 2020 en volgt binnen enkele maanden. 

In oktober 2020 is aan de firma De Groot opdracht gegeven tot het aanbrengen van indirect 
gestookte luchtverwarmers. Dit om een acceptabelere warmte in het gebouw te krijgen. In november 
is deze opdracht uitgevoerd. Tot op heden (eind januari) is, ondanks een telefoontje onzerzijds, nog 
geen factuur ontvangen. Het met de opdracht gepaard gaande bedrag ad € 5.120 is opgenomen 
onder de nog te betalen kosten. 

 
 
TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten 
 
          2020  2019  
          €  € 
Giften van particulieren en bedrijven      28.280  € 10.149
           
Als gevolg van de Corona-pandemie en het gevoel van particulieren en bedrijven om ‘iets’ te moeten 
doen voor de klanten van de voedselbank is het geschonken bedrag enorm toegenomen ten opzichte 
van eerdere jaren. 
 
De voedselbank krijgt jaarlijks € 2.200 van IDO. 
Ook in verband met de Corona-pandemie werd via IDO van een fonds eenmalig een bedrag ad € 
4.000 ontvangen. 
 
De subsidie van de Gemeente Lelystad bedraagt jaarlijks € 48.624. 
 
De bijdrage van Voedselbank Nederland is afhankelijk van het aantal klanten in het voorgaande jaar 
en bedroeg in 2020 € 2.673, waar in 2019 nog € 2.247 werd ontvangen. 
 
De post ‘Doorberekende kosten andere voedselbanken’ ad € 8.550 betreft Voedselbank Zeewolde, 
stichting de Kostmand. Stichting de Korenaar verzorgt voor deze voedselbank de distributie en opslag. 
Als vergoeding hiervoor wordt een bijdrage betaald ad € 5,05 per voedselpakket.  
 
In 2020 is een nabetaling ontvangen van Voedselbank Zeewolde ad € 2.087, welke onder de ‘overige 
baten’ is verantwoord. 
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Lasten 
 

 2020  2019 

 €  € 

Algemene kosten    

Verzekering inventaris 870  670 

Kosten door Corona 12.458    

Totaal Algemene kosten 13.328  670 
 
Doordat door het Covid 19-virus gestopt moest worden met het winkelconcept en weer over werd 
gegaan tot het verstrekken van voedselpakketten, bestaat De ‘Kosten door Corona’ voor een deel uit 
de kosten van verpakkingsmaterialen (deze moesten aangeschaft worden voor – in verband met het 
virus – eenmalig gebruik). Maar ook kosten van schoonmaak (tot de uitbraak van het virus werd door 
vrijwilligers zelf schoongemaakt, door de extra werkzaamheden was daar geen tijd meer voor) 
waarvoor een professioneel bedrijf is ingeschakeld), kosten van desinfecterende middelen en kosten 
van o.a. mondkapjes (pas eind 2020 werden deze vergoed door Voedselbanken.NL) veroorzaakten 
hoge uitgaven, 
 
 

 2020  2019 

 €  € 

Huisvestingskosten    

Huur gebouwen 15.000  15.000 

Afvalverwerking 3.054  3.138 

Elektra 5.847  5.056 

Gas 3.177  3.861 

Onderhoud Gebouw 8.238  130 

Onderhoud Installaties 2.314  1.356 

Klein inventaris aanschaf 1.774  486 

Verbouwkosten Wigstraat   12.112 

Winkelconcept kosten   35.407 

Toevoeging voorziening onderhoud gebouw 10.500  3.000 

Overige kosten 1.589  2.866 

Totaal Huisvestingskosten 51.493  81.795 
 
Onder de post ‘Onderhoud gebouw’ zijn de kosten verantwoord met betrekking tot het renoveren van 
de warmtevoorziening in het gebouw. 
Bij de Toevoeging voorziening onderhoud gebouw zit een bedrag van € 7.500 ten behoeve van de 
renovatie van de toiletgroep begin 2021, € 3.000 wordt jaarlijks toegevoegd. 

  2020  2019 

 €  € 

Exploitatiekosten    

Kosten DC Amsterdam 6.319  6.162 

 

Dit betreft de afdracht aan het Dienstencentrum Amsterdam. Een deel van de kosten is geschat, daar 
deze achteraf bepaald worden op basis van het aantal klanten. 

 

 2020  2019 

 €  € 

Kosten aanschaf voedsel 6.124  0 

De post Aanschaf Voedsel ad € 6.124 heeft ook te maken met de Corona-crisis: bij de aanvang 
hiervan heeft de voedselbank moeten bijkopen i.v.m. hamsteren door beter gesitueerde burgers. In 
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een latere fase is ook gezond en lang houdbaar voedsel ingekocht. Voor de Kerstdagen zijn ook wat 
luxere voedingswaren voor de klanten ingekocht. 

Een en ander is vooral ook mogelijk gemaakt door de vele giften van particulieren en bedrijven. Ook is 
in 2020 de reservering ‘Bestemmingsgiften Voedsel van derden’, in voorgaande jaren tot stand 
gekomen, hiervoor aangewend. 

 

 2020  2019 

 €  € 

Transportkosten    

Verzekering Vrachtauto + ANWB lidmaatschap 1.517  2.350 

Wegenbelasting vrachtauto 1.662  1.768 

Brandstof vrachtauto 4.313  4.521 

Onderhoud vrachtauto 4.579  5.706 

Dotatie reservering vrachtauto 2.000   

Kleinere posten 763  1.299 

Totaal Transportkosten 14.834  15.643 

 

Deze posten behoeven geen nadere toelichting 
 

 2020  2019 

 €  € 

Kosten Vrijwilligers    

Teambuilding/ Presents 1.134  2.858 

Veiligheids-/Arbo-kosten 664  111 

Totaal Kosten Vrijwilligers 1.798  2.969 

 

In 2020 zijn voor de vrijwilligers, naast attenties bij verjaardagen en overlijdens, voor de Kerstdagen 
kosten gemaakt voor een fles wijn en een Kerststol voor alle vrijwilligers voor hun inzet. 

De post veiligheids-/Arbo-kosten bestaat met name uit de aanschaf van veiligheidsschoenen 
(verplicht) voor de vele nieuwe vrijwilligers. 

 

 2020  2019 

 €  € 

    

Totaal Kosten Beheer en administratie 4.749  4.365 
 
 
Deze bedragen zijn uitgegeven aan een groot aantal posten, waarvan telefoon- en kantoorkosten de 
grootste zijn. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur. 
Lelystad, 15 februari 2020 

Voedselbank Lelystad, Stichting de Korenaar, 
 
    
J.C. Groenenberg C van den Haspel J.W. van der Hoek G. Licht 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Gebouwbeheer, ARBO, 
voedselveiligheid  
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Bijlage. 
 
Steun voor onze voedselbank in 2020 kwam onder meer van: 
 

 
 
Gemeente Lelystad 

 

 
Stichting Vrienden van de voedselbank 
Lelystad 
 

 
 
Stichting kringloopwinkel de Groene Sluis 

 
Albert Heijn: 
Voorhof 
Kempenaar 
Kamp 

 
 

 
 
Jumbo, DC Raalte 
Jumbo Jol, Dusselaar 
 

Marfo Food Group 

 
 
 

 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Lelystad 
 
 
 

 
 
Stichting Armoedefonds 
 
 

 
Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken 
 
 

 

 
 

Fresh Care Convenience B.V. 

 

 

Veel agrarische bedrijven  en voedselproducenten in Flevoland leverden in 
2020 aardappelen, groeten, eieren enz. enz.  
 
Steun kwam ook van de vele donateurs, particulieren en organisaties, die 
acties organiseerden in november en december om een extraatje voor de 
feestdagen te kunnen geven aan de klanten van de voedselbank. 


