2021: 13.813 voedselpakketten – 455 unieke klanten – 122 vrijwilligers - 52 weken open
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Geacht bestuur,
OPDRACHT
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Voedselbank
Lelystad gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
stichting. Het is onze verantwoordelijkheid te controleren of de gegevens juist zijn ingevoerd in de
financiële boekhouding en de baten en lasten overeenkomen met de balans en winst en verliesrekening.
Door de administrateur zijn ons alle financiële stukken overhandigd en wij hebben middels steekproeven
gecontroleerd of de kostensoorten overeenkwamen met de desbetreffende facturen.
De liquide middelen waren aanwezig en komen overeen met de banksaldi per 31 december 2021.
De balans totalen bedragen voor de activa en de passiva € 78.744.
De baten zijn in dit jaar € 107.786 en de lasten bedroegen 88.472 zodat het resultaat € 19.314
is toegevoegd aan diverse bestemmingsreserveringen.
De onderlinge controle van de financiële overboekingen geschied middels 2 bankpassen van elke
bankrekening waarvan één in het bezit is van de secretaris die hier periodiek op toeziet.
Rest ons nog te zeggen dat de boekhouding er verzorgd uitzag, de stukken waren gerangschikt waardoor
wij de controle goed konden uitvoeren.
Een compliment voor de administratie is dan ook wel op zijn plaats.
Lelystad, 7 februari 2021.

De controleurs:

P. Millecam (w.g)

L. Keegstra (w.g)

De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens opgenomen in het aan deze
rapportage toegevoegde jaarverslag 2021.
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ALGEMEEN
Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar
Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 op 14 februari 2022 vastgesteld.
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Bestuursverslag.
Algemeen.
Ook in het 2e jaar van de coronapandemie kon de Voedselbank Lelystad wekelijks voedselhulp verlenen;
alle 52 weken van 2021 konden we open zijn. Als voedselbank zijn we een essentiële winkel.
In 2021 werden 13.813 voedselpakketten uitgedeeld. Door de 1½m corona maatregelen kon het
winkelmodel niet worden benut. Er werden kant en klare pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers werkten in
kleine groepen.
Dankzij de fantastische aanvoer en vele voedseldonaties waren de pakketten in 2021 heel goed gevuld.
Iedere klant kan daar een groot deel van de week van eten.
Klanten.
Eind 2021 waren er 249 klanten. In januari 2021 waren er 299. Dat is niet eenvoudigweg een terugloop.
Ook het verloop (202) speelt een rol. In 2021 waren er 455 unieke klanten. Klanten kunnen stoppen
omdat ze dankzij een periode met voedselhulp het weer zelf kunnen redden.
Het is telkens weer een feestje als een klant kan zeggen: ‘dankzij jullie voedselhulp kan ik nu weer op
eigen benen verder gaan’. Soms krijgen we op zo’n laatste dag een mooie bedankkaart.
De 249 klanten op 31 december hadden samen 261 kinderen onder de 18 jaar. De 455 unieke klanten
staan voor 1.206 monden (alle mensen in de huishoudens van klanten). Dat betekent dat in 2021 ruim
1,5% van de Lelystadse bevolking kon worden geholpen met een voedselpakket.
42.6% Klanten zijn eenpersoonshuishoudens, 38.9% zijn 2 – 4 persoons huishoudens en 18.4% zijn
huishoudens van 4 of meer personen.
Voedselhulp wordt gegeven op basis van landelijke criteria, die binnen de Vereniging Voedselbanken
Nederland zijn afgesproken. Voor het berekenen van die criteria wordt gewerkt met door het Nibud
berekende basisbedragen. De vaststelling vindt plaats in de algemene ledenvergadering van de 171
aangesloten voedselbanken.
Voor voedselhulp hanteren we in Lelystad drie soorten huishoudens: P1 staat voor een huishouden van 1
persoon, P2 is voor 2 t/m 4 personen, P3 zijn 5 personen of meer.
Er zijn vele redenen waarom mensen het vragen van hulp bij de voedselbank uitstellen. Schaamte is een
bekende reden, ook onbekendheid speelt mee. Als iemand voedselhulp vraagt is de urgentie soms groot
en de voorraadkast leeg.
Om snel te kunnen helpen wordt bij aanmelding meteen een maand voedselhulp gegeven. In die maand
wordt via de schuldhulpverlening de intake nauwkeuriger met de klant doorgenomen. Als voedselbanken
nemen we liever het risico van een maand onterechte hulp dan iemand in de kou te laten staan.
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Geen pakket zonder traject.
De intake via schuldhulpverlening is een essentieel onderdeel van het traject om klanten naast
voedselhulp ook hulp te bieden om uit hun soms problematische situatie te komen. Schuldhulpverlening
kan daarbij helpen. Voor de intake werkt de voedselbank nauw samen met de schuldhulpverlening van
het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad) en van MDF (maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland). Op het niveau van de klantenadministraties is er periodiek overleg tussen MDF – IDO voedselbank.
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Vrijwilligers; grote maatschappelijke waarde.
In december 2021 waren 122 vrijwilligers actief, dat is inclusief de 12 vrijwilligers die in de boomgaard in
de Groene Velden werken. De oogst daarvan is geheel voor de voedselbank. De vrijwilligers zorgen voor
het oogsten en onderhoud van de boomgaard. Verder zijn er 9 vrijwilligers die beschikbaar zijn voor
winkelacties.
In 2021 konden we 29 nieuwe vrijwilligers welkom heten. Eenzelfde aantal is gestopt.
Een voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat geldt ook voor het bestuur.
De inzet van vrijwilligers vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde.
Uitgaande van de uurtarieven die in de welzijnssector voor vrijwilligers worden gehanteerd is het werk
van Voedselbank Lelystad €1.064.020 waard. Dat is ruim 20x de exploitatiesubsidie van de gemeente
Lelystad. Ook dat geld is dus heel goed besteed.

Corona.
Het Armoedefonds kon in 2021 beschikken over grote voorraden mondkapjes en zelftesten. Die hebben
zij bestemd voor de klanten van de voedselbanken en voor het veilig kunnen werken door de vrijwilligers.
Bij het uitgeven van voedselhulp zijn twee zaken van groot belang: afstand kunnen houden en het dragen
van mondkapjes. Om de afstandsnorm te kunnen handhaven worden niet meer dan drie klanten tegelijk
binnen gelaten. Uiteraard draagt iedere klant die binnenkomt een mondkapje. De klant die dat weigert
krijgt wel voedselhulp en ontvangt die dan buiten de deur.
Natuurlijk is desinfectiemiddel ruim beschikbaar op de looproutes door het pand. Zowel voor de klanten
als de vrijwilligers.

Voedselverwerving.
In 2021 was er een heel goede aanvoer van voedsel. Op dinsdagmorgen wordt een rit gemaakt voor de
aanvoer van vers gesneden en verpakte groenten. Dinsdagmiddag rijdt de koelauto voor het ophalen van
onder andere invriesbare vleesproducten bij een distributiecentrum van een landelijke supermarktketen.
Woensdagmorgen is er een rit naar het distributiecentrum van de voedselbanken regio Noord Holland
waarbij we zijn aangesloten.
Op de andere dagen zijn er ritten in Flevoland voor de agrarische producten, zoals aardappelen en uien,
vliegtuigmaaltijden en aardappelproducten. Werkelijk uniek is de regelmatige levering van vers
gevangen, gerookte en vacuüm verpakte forel.
Dagelijks wordt bij enkele supermarkten brood gehaald. Daarbij zitten vaak ook kratten diepgevroren
vlees.

Voedselveiligheid.
Ook in 2021 is de inspectie op bezoek geweest. De vrijwilligers en het bestuur zijn trots op de bij de
inspectie behaalde 95 punten. De resterende vijf punten zijn snel gerealiseerd.
Bij voedselveiligheid hoort ook de persoonlijke hygiëne. In februari werd de sanitaire ruimte voor de
vrijwilligers gerenoveerd. In corona-tijd werken we met een minimaal noodzakelijk aantal vrijwilligers
tegelijk op de werkvloer. Daarom is voor de schoonmaak een professioneel bedrijf ingehuurd.

Arbo-veiligheid.
In 2021 zijn de bestaande stalen stellingen vervangen door diepere stellingen. Hiermee wordt voorkomen
dat uitstekende pallets bij langsrijden worden geraakt en een gevaarlijke kettingreactie van vallende
voorraden veroorzaken.
Veiligheidsschoenen en warme jassen (werken in de koeling, vriescel) zijn altijd beschikbaar.

Nieuw.
Nieuw in 2021 is de aandacht die via het Armoedefonds is gegeven aan menstruatiearmoede. Het
Armoedefonds heeft ook de voedselbank Lelystad aangewezen als steunpunt en levert daarvoor de
producten. De klanten stellen dit zeer op prijs, het scheelt hun zeker in kosten.

Bestuur.
Corona vroeg de laatste twee jaren om veel praktische aanpassingen. De aangepaste werkwijze kon
goed worden uitgevoerd in het tot winkel verbouwde deel van het pand. De komst van veel nieuwe
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vrijwilligers en werken in veel kleinere teams om besmetting te voorkomen, zijn opgevangen door
snellere introductie en kortere aansturing.
Bestuur en coördinatoren overleggen frequent, zodat ook de aanpassingen in de operationele uitvoering
door de vrijwilligers met enthousiasme en in een fijne werksfeer kunnen worden uitgevoerd. Het bestuur
kan samenwerken met een sterk team van coördinatoren. Samen zijn we ook in 2021 in staat geweest
om Voedselbank Lelystad ook in de corona-tijd sterker en slagvaardiger te maken.
In 2021 is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid voor vrijwilligers- en klantenbeleid en zijn de taken
binnen het bestuur herverdeeld.
Voor betalingen is in het bestuur het 4-ogen-principe doorgevoerd. Een tweede bestuurslid fiatteert
betalingen boven een afgesproken grensbedrag via haar of zijn eigen account bij de voedselbank bank.
De naam Voedselbank Lelystad is vastgelegd in de nieuwe statuten. Daarin is vermeld dat de stichting in
2005 is opgericht als De Korenaar.
De statuten zijn in 2021 aangepast en gewijzigd zoals overeengekomen in de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Voedselbank Nederland. De statuten voldoen aan de wettelijke
vereisten van de WBTR. Ook de al eerder ingevoerde zaken met betrekking tot integriteit zijn nu statutair
vastgelegd. Ieder die in nauw contact met klanten komt heeft een VOG. Alle vrijwilligers hebben de
vrijwilligersovereenkomst getekend.
Vanaf de oprichting van de voedselbank in 2005 heeft de gemeente Lelystad een koppeling gelegd
tussen de subsidie aan de Inloophuizen van het IDO en de exploitatie van de voedselbank. Bij de
herhuisvesting van de voedselbank in 2017 is het basisbedrag voor exploitatie en huisvesting van de
voedselbank voor jaren vastgelegd.
Tussen beide stichtingen is in een overeenkomst de verdeling en verantwoording van de subsidie
geregeld.

Samenwerking.
De Voedselbank Lelystad is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen die vereniging is de
voedselbank aangesloten bij de Regio Noord Holland met het Distributiecentrum in Amsterdam. De
Voedselbank Zeewolde maakt gebruik van de gezamenlijk geëxploiteerde opslagruimte in Lelystad. Met
de omliggende voedselbanken vindt uitwisseling van producten plaats. De aanvoer van vers gesneden
groenten wordt door de Voedselbank Lelystad verzorgd en gedeeld met voedselbanken in Overijssel.
In Lelystad werkt de voedselbank nauw samen met de stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) en
de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Zoals vermeld verzorgen beide instanties de intakes
gekoppeld aan schuldhulpverlening.
De samenstelling van het bestuur is:
• C.J.M. van Arendonk, voorzitter (interim).
• C. van den Haspel, secretaris
• J. W. van der Hoek, penningmeester
• P. L. Louman, Vrijwilligers - en klantenbeleid.
• G. Licht, Facilitair/gebouwbeheer/voedselveiligheid en Arbo.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 14 februari 2022.

JAARREKENING
BALANS
activa
Vaste activa
Buitenoverkappng
Transportmiddelen (auto etc.)
Koel- en vriesapparatuur
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

31-12-2021
€

€

1.000
2.393
1.000

1.000
2.393
1.000
4.393

2.091
72.259

Totaal activa
Passiva
Eigen Vermogen
Algemene/ continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen

Totaal passiva

4.393

1.337
50.549
74.351

51.885

78.744

56.278

31-12-2021

1-1-2021

€

€

8.946
45.209

8.632
24.209

Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Overige schulden
Totaal kort vreemd vermogen

1-1-2021

54.155

32.841

21.391

14.138

3.198

9.299
3.198

9.299

78.744

56.278

Verwerking resultaat 2021 ad € 19.314
€ 11.000 is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve voor materieel en installaties,
€ 8.000 is extra worden toegevoegd aan de Reserve Vrachtauto
€ 314 is toegevoegd aan de Egalisatiereserve.
NB Voedselbanken Nederland adviseren een egalisatiereserve van 1.5 x de exploitatieomzet. Dit zou dan
rond de € 150.000 moeten zijn. Zover is Voedselbank Lelystad nog lang niet.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Giften particulieren
Donaties door bedrijven en instellingen
Donatie IDO
Donatie IDO i.v.m. Corona
Subsidie Gemeente Lelystad
Jaarlijkse bijdrage VBN
Doorber. kosten aan andere voedselbanken
Bijdragen derden t.b.v. voedselinkoop
Onttrekking aan voorz. t.b.v. voedselinkoop
Overige inkomsten
Totaal baten

LASTEN

Totaal algemene kosten
Totaal communicatiekosten
Totaal huisvestingskosten
totaal exploitatiekosten
Kosten aanschaf voedsel
Totaal transportkosten
Totaal kosten vrijwilligers
Totaal kosten beheer en administratie
Totaallasten
Voor-resp. nadelig saldo

2021
werkelijk
€

begroot
€

16.655
25.048
2.000

10.000
5.000
2.000

48.624
2.577
9.297

48.620
2.600
9.000
600

1.000
2.585
107.786

2021
werkelijk
€
5.598
872
45.960
6.188
1.000
20.091
3.616
5.147
88.472
19.314
107.786

2020
werkelijk
€
28.280
2.200
4.000
48.624
2.673
8.550
3.229
2.087

77.820

99.642

begroot
€
8.390
500
42.710
6.400
450
12.450
1.500
4.540
76.940
880
77.820

2020
werkelijk
€
13.328
0
51.493
6.319
6.124
14.834
1.798
4.749
98.645
997
99.642

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Stichting Voedselbank Lelystad 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 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 de banktegoeden.
Bestemmingsreserves
Stichting Voedselbank Lelystad 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 af te wijzen.
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.

Egalisatiereserve
Deze reserve dient ertoe om wisselende inkomsten en uitgaven tussen de boekjaren te kunnen
opvangen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden 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 als voorziening opgenomen in het
jaar dat deze baten worden ontvangen en worden in de baten opgenomen in het jaar dat deze worden
aangewend. De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen
plaatsvinden.
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
Vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegens verkrijgingsprijs na aftrek van subsidies en giften en
vervolgens afgeschreven tot maximaal € 1.000.
De materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.

Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.091

1.337

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft de vordering op Voedselbank Zeewolde i.v.m. geleverde
voedselpakketten.

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Liquide middelen
ING Rekening Courant
ING Spaarrekening
Rabo Rekening Courant
Totaal

11.763
15.010
45.487
72.260

11.019
18.010
21.519
50.548

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en terstond opeisbaar. Van de liquide middelen zal in 2022 nog
tenminste € 12.798 worden besteed aan de inkoop van voedsel.
De activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Passiva
Reserves en voorzieningen

Overzicht dotaties en onttrekkingen
reserveringen en voorzieningen

Voorziening onderhoud gebouw
Egalisatiereserve
Vervangingsreserve materiaal en installaties
Reservering Vrachtauto
Gift provincie Flevoland t.b.v. aankoop voedsel
Bestemmingsgiften Voedsel van Derden en
Jarige Job
Totaal Reserveringen en voorzieningen

31-12-2021
€
is
7.500
8.946
24.209
21.000
12.978

mutaties
€
af
bij
7.500
1.500
314
11.000
10.000
12.978

913
75.546 7.500

275
36.067

31-12-2020
€
was
13.500
8.632
13.209
11.000
0
638
46.979

Toelichting
Voorziening onderhoud gebouw.
Met de Gemeente Lelystad is afgesproken dat Stichting Voedselbank Lelystad zelf zorgt voor onderhoud aan het
gebouw Wigstraat 2. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bedrag ad € 7.500 volstaat om in de komende vijf jaren
het onderhoud te kunnen betalen.
In de jaarrekening 2020 was een voorziening opgenomen voor de verbouwing van de toiletten, nodig in verband
met de eisen van de Voedsel- en Waren Autoriteit en in verband met de ARBO-wetgeving. Deze voorziening is
dus in 2021 vrijgevallen.
Egalisatiereserve
Deze reserve is ervoor om wisselende inkomsten op te kunnen vangen. In 2021 is hieraan de restpost van de
winst na de reserveringen voor de vrachtauto en materieel en installaties toegevoegd.

Vervangingsreserve materiaal en installaties.

De voedselbank beschikt o.m. over een vries/koelinstallatie ter waarde van ruim € 50.000. Daar deze met fondsen
en giften is gefinancierd, wordt er niet op afgeschreven, waardoor het bestuur van mening is dat er wel
gereserveerd moet worden om t.z.t. tot vervanging over te kunnen gaan.
Reservering vrachtauto
In 2021 heeft het bestuur vernomen dat Amsterdam m.i.v. 2024 geen dieselauto’s in de stad meer toelaat. Daar
de voedselbank voor haar voedselvoorziening voor een belangrijk deel afhankelijk is van het Distributiecentrum
Amsterdam, zal er dus tijdig een nieuwe vrachtauto met koelinstallatie moeten komen. Via de Lasten wordt er
jaarlijks € 2.000 gereserveerd, het gunstige resultaat maakte het mogelijk om in 2021 € 8.000 extra te reservering
als winstbestemming.
Gift Provincie Flevoland
In 2021 heeft onze voedselbank, evenals de andere voedselbanken in onze provincie, geld gekregen om te
besteden aan goed voedsel voor haar cliënten. Voor Voedselbank Lelystad bedroeg dat een bedrag ad € 13.978.
Hiervan is in 2021 € 1.000 aangewend. Het bedrag dat ult. 2022 niet uitgegeven is, moet teruggegeven worden
aan de Provincie.
Bestemmingsgiften Voedsel van derden en Jarige Job
Jaarlijks krijgt de voedselbank geld van particulieren om voedsel voor de cliënten te kopen. Het geld wat niet
besteed is in een bepaald jaar, wordt als reservering op de balans gezet.
Enige jaren geleden is er ook voor € 693 ontvangen om jarige kinderen een cadeautje te kunnen geven. Daar
hiervoor nu een landelijke voorziening is, is besloten dit geld aan deze voorziening toe te kunnen voegen.

Overige schulden
Deze post is samengesteld uit de volgende bedragen:
Fa. Hakvoort
Nog te betalen Vattenfall december 2021
Liander
enkele kleinere posten
Totaal

€
1.224
1.151
306
517
3.198

TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
De vrijval van de voorziening bestemmingsgiften voedsel van derden komt van de balans en
neutraliseert de kosten van aanschaf van voedsel.
De jaarlijkse donatie van IDO bedraagt € 2.000, in 2020 werd € 2.200 gegeven.
In 2020 gaf het Armoedefonds via IDO ook nog € 4.000 i.v.m. de Corona-crises, waarvan toen werd
aangenomen dat deze tot grote werkloosheid en daarmee de gang naar de voedselbank zou leiden.
De donaties van particulieren bedroegen in 2021 € 16.665, beduidend minder dan in 2020 (€
28.280), maar waren nog steeds zeer royaal.

De giften door bedrijven en instellingen bedroegen in 2021 € 25.048, n.l.
-

De Rotary
Odd Fellows
Metaaltechniek Handelsonderneming
Batavia Stad
Rabobank Clubactie
Radio 538
Stichting Vrienden van de voedselbank
Een groot aantal kleinere giften van o.a. kerken

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.255
€ 1.126
€ 10.798
€ 5.696
€ 3.173

De gift van Radio 538 was in principe eenmalig. De Vrienden van de voedselbank heeft zichzelf
opgeheven, daar deze stichting van mening was dat de Voedselbank Lelystad nu zichzelf kan
bedruipen. Het bedrag ad € 5.696 was het resterende bedrag voor opheffing. De voedselbank betreurt
het dat deze stichting opgehouden is te bestaan, daar de Vrienden van de voedselbank veel hulp
heeft geboden in het verleden.
Lasten
De post ‘Algemene kosten’ betreft de verzekering voor de inventaris en een aantal kosten
veroorzaakt door Corona.
2021
€

2020
€

Huisvestingskosten
Huur gebouwen

15.000

15.000

Afvalverwerking

2.986

3.054

Elektra

8.208

5.847

Gas

4.831

3.177

692

157

Onderhoud Gebouw

5.156

8.238

Onderhoud Installaties

4.768

2.314

Water en waterschapsbelasting

Klein onderhoud

882

531

Klein inventaris aanschaf

437

1.774

Schoonmaakkosten

897

340

Overige huisvestingskosten

603

254

1.500

10.500

45.960

51.493

Toevoeging voorziening onderhoud gebouw
Totaal Huisvestingskosten

Bij ‘Onderhoud Gebouw’ werd € 5.500 uitgegeven aan het veilig maken van gas- en
elektriciteitsleidingen, mede daar de verzekering aangaf bij een eventuele brand hieraan ontstaan,
deze mogelijk niet tot uitkering zou overgaan.
Onder ‘Onderhoud installaties’ is, naast andere, meer reguliere uitgaven, een post verantwoord
voor nieuwe stellingen in het magazijn, daar de bestaande niet ARBO-veilig waren. Dit kostte
€ 2.329. Ook is hier het onderhoudscontract voor de koel/vriesinstallatie verantwoord.

Zoals aangegeven bij de reserves, is in 2020 een bedrag ad € 7.500 toegevoegd aan de voorziening
onderhoud gebouw. Deze was ter dekking van de renovatie van de toiletten, welke in 2021 is uitgevoerd,
waarna dit bedrag weer aan de voorziening is onttrokken. Tevens is de jaarlijkse dotatie ad € 3.000 in
2021 met € 1.500 teruggebracht tot € 1.500.
2021
€

2020
€

Transportkosten
Reiskosten vrijwilligers

1.023

205

Verzekering Vrachtauto + ANWB-lidmaatschap

1.858

1.517

Wegenbelasting vrachtauto

1.690

1.662

Brandstof vrachtauto

5.989

4.313

Onderhoud vrachtauto

7.098

4.579

Toevoeging reservering vrachtauto

2.000

2.000

Vervoerskosten Zeewolde
Totaal Transportkosten

433

558

20.091

14.834

IN 2021 is er opvallend meer betaald aan reiskosten vrijwilligers dan het jaar ervoor. De reden van deze
stijging van (terechte) reiskosten is onduidelijk.
In 2020 is er, net zoals in 2020 € 2.000 gereserveerd voor de vrachtauto. Daarnaast is, als
winstbestemming, nog € 8.000 toegevoegd.
De stijging van het Onderhoud Vrachtauto t.o.v. 2020 wordt veroorzaakt door een tweetal posten, ieder
meer dan € 2.000. Een hiervan betrof de tweejaarlijkse APK (incl. die voor het koelgedeelte (de
aanhanger) van de vrachtauto), de andere betrof de reparatie van het remsysteem.
2021
€

2020
€

Kosten Vrijwilligers
Scholing/opleiding vrijwilligers

1.144

Teambuilding/ Presents

1.739

1.134

Veiligheids/Arbo kosten

733

664

3.616

1.798

Totaal Kosten Vrijwilligers

In 2021 is € 1.144 besteed aan de opleiding van een tweetal vrijwilligers teneinde deze ook op de
vrachtauto te kunnen laten rijden (E-rijbewijs).
De kosten van de teambuilding worden in 2021 voor een belangrijk deel veroorzaakt door een BBQ voor
alle vrijwilligers, op een moment dat dit weer even mocht.
Lelystad, 14 februari 2022
Stichting Voedselbank Lelystad
C.J.M. van Arendonk (w.g.)
Voorzitter (interim)

C. van den Haspel (w.g.)
Secretaris

G. Licht (w.g.)
Facilitair, gebouwbeheer,
voedselveiligheid

P. Louman (w.g.)
Vrijwilligers- en
klantenbeleid.

J.W. van der Hoek (w.g.)
Penningmeester

Bijlage.
Steun voor onze voedselbank in 2021 kwam onder meer van:

Gemeente Lelystad

Diaconie Protestantse Gemeente
Lelystad
Stichting Vrienden van de
voedselbank Lelystad

Stichting kringloopwinkel de Groene
Sluis
Albert Heijn:
Voorhof
Kempenaar
Kamp

Stichting Armoedefonds

Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken

Jumbo, DC Raalte
Jumbo Jol, Dusselaar

Marfo Food Group

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.

