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Stichting De Korenaar.

Toelichting op de jaarrekening 2017

Inkomsten:
In oktober 2017 is door de raad van de Gemeente Lelystad besloten om de subsidie aan De Korenaar
ingaande 2018 per jaar met een bijdrage van € 38.000 te verhogen, voor 2017 werd nog een extra
bijdrage van € 19.000 toegezegd, welke in januari 2018 is ontvangen, totaal over 2017 € 29.540
subsidie ontvangen.
De bijdrage van het IDO is € 8.800 lager dan begroot, het IDO betaald aan ons 10% van de collecten
van kerken welke voor IDO en De Korenaar zijn bestemd.
In 2016 is door de BKL Lelystad, Stichting Vrienden van de Voedselbank opgericht, in 2017 is geen
bijdrage ontvangen, er is een bedrag gespaard door Stichting Vrienden v.d. VB om in 2018 te komen
tot het plaatsen van een koel/vries installatie in de nieuwe hal van De Korenaar, zodat kan worden
bespaard op de energiekosten.
De donaties voor kerstpakketten € 364 en donaties derden voor voedsel € 1.466 zijn toegevoegd aan
bestemmingsgiften voedsel.
Voor jarige Job is € 250 ontvangen, toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
De vergoeding van pakketten door VB Zeewolde zijn op basis van de kosten van het voorgaande jaar
berekend, In het daarop volgende jaar vindt verrekening plaats.
De rentebaten zijn lager dan begroot door minder liquide middelen en lagere rente vergoeding.
De geslaagde actie op CSG Arcus en tevens bijdragen van veel particulieren is het gelukt om de
structureel lage inkomsten aan te vullen.
De bijdragen van Groene Sluis en St Armoedefonds zijn naar de diverse bestemming reserves
geboekt voor materiele aanschaffingen, de bijdrage van de Kiwanus club is uitgegeven voor Jarige
Job en extra groente en fruit ten behoeve van kinderen.

Uitgaven:
De meeste posten zijn redelijk in overeenstemming met de begrote bedragen.
Enkele uitschieters naar boven en beneden zijn er wel, namelijk:
Vrijwilligerskosten: € 1.908 lager, er is in 2017 weinig aan scholing uitgegeven.
Energiekosten: € 1.650 lager dan verwacht, mede door efficiënter gebruik van de koel-/
vriescontainers.
Huisvestingskosten: € 2.467 lager, ondanks extra verhuis en verbouwkosten ten bedrage van € 1.265
voor een nieuw pand, mogelijk door eigen inzet en firma’s die belangeloos hun materiaal ter
beschikking stelden, de grotere verbouw/aanschafkosten zijn in mindering van de
vervangingsreserve gebracht.
Organisatiekosten: € 884 hoger voornamelijk veroorzaakt door ingebruikname nieuw pand.
Productieve kosten: € 2.318 lager veroorzaakt door € 705 minder verpakkingskosten en € 1.176
kleinere bijdrage voor DC Amsterdam.
Vervoerskosten: € 2.758 hoger dan begroot, aan de auto is voor € 5.000 aan extra onderhoud
uitgegeven, maar aan brandstofkosten is € 1.467 minder betaald.
Voor de aanschaf van kerstpakketten en extra voedsel in de vorm van groente en fruit is dit jaar €
4.066
besteed, en voor Jarige Job € 181 uitgegeven, deze posten zijn in mindering gebracht op de
bestemmingsgiften.
De afschrijvingen zijn hoger de koelcontainers hopen wij in 2018 te vervangen voor een koel/vries
installatie inpandig, en overige inventaris is i.v.m. verhuizing komen te vervallen.
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Het totale positieve saldo is € 363 over het jaar 2017, ten gunste van de egalisatiereserve die
hierdoor stijgt naar € 16.999. De minimale hoogte van de egalisatiereserve zou ongeveer € 44.000
moeten bedragen, ongeveer 1 jaar exploitatiekosten. Dit bedrag is nodig om bij het wegvallen van
inkomsten de organisatie te kunnen afbouwen en om te voldoen aan jaarverplichting.
De vervangingsreserve is in principe bestemd voor het vervangen van de materiële activa.
Aan de vervangingsreserve is toegevoegd de donatie en giften materieel van Groene Sluis,
Armoedefonds, en verkoop materiaal uit de nieuwe hal in totaal € 8.541 en verminderd met,
aanschaf van een nieuw roestvrijstalen tafelblad voor de inpakhal, aanschaf materiaal voor de hal,
pompwagen, gereedschap, notebook secretariaat en laptop hal administratie voor totaal € 7.681,
tevens is i.v.m. toekomstige vervanging van de koelwagen een reservering van € 5.000 afgeboekt ten
lasten van vervangingsreserve naar reservering vrachtwagen, zodat het saldo van de
vervangingsreserve uitkomt op € 32.860
Door al deze kosten en aanschaffingen zijn de liquide middelen met een bedrag van € 11.129 gedaald
tot een totaal van € 32.045.

Samenvattend kunnen wij stellen dat het jaar 2017 een jaar is geweest met veel extra inzet
Als wij terugzien op de extra ontvangsten aan geldmiddelen, zeer dankbaar.
Voor wat betreft de verhuizing naar een nieuw pand en de daar mee gepaard gaande inspanningen
van onze medewerkers en het meedenken en meewerken van bedrijven en andere instellingen, in
een woord geweldig.
Allen die het betreft heel hartelijk bedankt.
Het is hartverwarmend en inspirerend om te beseffen dat er veel, zeer veel mensen zijn, die
bewogen met de medemens zoveel willen investeren in de voedselbank.
Namens het bestuur van De Korenaar.
Louw Keegstra, penningmeester. Januari 2018
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BALANS PER
2017

2016

ACTIVA
Materiële Activa
Vrachtwagen
Koelcontainers
Inventaris

2.393,00
3.000,00
5.000,00

2.393,00
5.600,00
7.275,00
10.393,00

15.268,00

Vlottende Activa
Liquide middelen
Overige vorderingen

32.044,63
21.006,14

43.173,34
4.388,94
53.050,77

47.562,28

63.443,77

62.830,28

4

31-12-2017
2017

2016

PASSIVA
Eigen vermogen
Egalisatie reserve

16.998,72

16.635,55

32.860,34
5.000,00

37.001,07

Overige reserveringen
Vervangingsreserve
Reservering Vrachtauto
Schulden op korte termijn
Nog te besteden bestemmingsgiften
Voedsel via derden
Jarige Job

Overige schulden

5.683,41
425,37
6.108,78

7.920,50
356,53
8.277,03

2.475,93

916,63
8.584,71

9.193,66

63.443,77

62.830,28
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN
Baten:

Bijdragen:
Bijdrage IDO
Subsidie Gemeente Lelystad
Bijdrage St. Vrienden van de Voedselbank
Lelystad
Bijdrage Voedselbank Nederland
Donaties en Giften:
Donatie Solidariteitsfonds en Rabobank
Donaties en Giften
Donaties derden voor extra voedsel
Donatie Jarige Job
Donatie voor kerstpakketten
Donatie voor Gereedschap
Overige Inkomsten:
Doorberekende voedselpakketten voor
andere VB's
Rente baten
Diversen

2017

2017

2016

2016

begroting

resultaat

begroting

resultaat

11.000,00 2.200,00
10.541,00 29.540,00
10.000,00

6.000,00 2.200,00
10.000,00 10.440,00
12.500,00

1.600,00 1.954,00
33.141,00 33.694,00

1.500,00 1.939,45
17.500,00 27.079,45

1.487,00
135,35
925,00
500,00
3.200,00 20.184,22

5.900,00

6.000,00

5.666,40

400,00

117,39
211,42
5.995,21

6.485,28

41,85
617,82
5.995,00 7.144,95
** Overboeking gedeeltelijk naar bestemmingsreserve -3.900,00 *
*
* overboeken naar bestemmingreserves.
-1.100,00 -2.679,33 *
Totaal baten

7.000,00
100,00 10.136,87

1.000,00 15.219,21 *
*
1.100,00 1.465,60 *
250,00 *
363,73 *
600,00 *
2.100,00 17.898,54

95,00

40.136,00 52.158,16

2.500,00
100,00
500,00

6.400,00

10.047,35
27.100,00 43.211,53

Lasten:
Kosten vrijwilligers:
Scholing vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers
Teambuilding en cursussen
Veiligheidskosten tbv vrijwilligers
Huisvestingskosten:
Huur
Schoonmaak en afval kosten
Energie koelcontainers
Water
Onderhoud installaties
Klein onderhoud
Onderhoud vriescontainers
Kleine inventaris aanschaf.
Onderhoud materiaal
Overige huisvestingskosten
Verhuis/Verbouwkosten Wigstraat

700,00
450,00
1.500,00
400,00
3.050,00
7.700,00
2.200,00
9.200,00
400,00
1.500,00
200,00
650,00
200,00
22.050,00

139,27
992,88
10,00
1.142,15
6.155,37
2.187,00
7.558,55
19,85
232,79
31,96
1.973,73
16,04
134,81
9,11
1.264,75
19.583,96

250,00
500,00
1.500,00
250,00
2.500,00

657,00
202,49
1.008,40
241,94
2.109,83

7.700,00
1.285,00
9.800,00

7.313,32
2.098,16
8.323,01

400,00
3.000,00
50,00
300,00
100,00

193,85
1.461,94
170,59
834,37
49,90

22.635,00 20.445,14

Organisatie en bestuurskosten:
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Publiciteit
Website
Drukwerk - kopieerkosten
Computerkosten
Kantoormiddelen
Bestuurskosten
Representatie kleding vrijwilligers

Productieve kosten:
Telefoon / Internet
Verpakkingskosten
Overige organisatiekosten
Contributies Abonnementen
Bijdrage Amsterdam
Verzekeringen inventaris
Cliëntenadministratie
Financiele administratie
Betalingsverkeer
Bijdrage DC Rotterdam t/m mei 2016
Vervoerskosten:
Verzekering voertuigen + ANWB
lidmaatschap
Wegenbelasting Vrachtauto
Brandstof voertuigen
Onderhoud voertuigen
Vervoerskosten broodrijden etc. vrijwilligers
Vervoerskosten Zeewolde

1.000,00
250,00
150,00
250,00
500,00
100,00
150,00
2.400,00

Voedselpakketten:
Aanschaf voedsel via derden
Aanschaf Jarige Job
Aanschaf kerstpakketten

500,00

1.765,20

100,00
500,00
750,00
200,00

168,95
312,80
182,53

2.050,00

2.429,48

2017

2017

2016

2016

begroting

resultaat

begroting

resultaat

700,00
1.600,00
550,00
250,00
5.500,00
160,00
350,00
138,00
190,00

556,87
895,28
559,00
243,45
4.324,00
141,57
98,79
115,00
185,82

9.438,00
1.750,00

850,00
1.900,00
600,00
220,00
150,00

748,18
1.255,98
360,70
231,35
2.812,00
141,57
422,00

7.119,78

150,00
2.500,00
6.370,00

160,82
2.587,50
8.720,10

1.701,19

3.730,00

3.111,28

1.750,00 1.701,50
4.500,00 3.033,15
2.500,00 7.500,67
1.600,00
946,92
360,00
334,40
12.460,00 15.217,83

Overig:
Overige kosten
Afschrijvingen:
Afschrijvingen

318,22
356,35
158,90
140,80
378,36
225,43
1.706,10
3.284,16

5.000,00
2.500,00
1.400,00

3.352,48
2.842,06
1.426,66
355,30
12.630,00 11.087,78

100,00

572,11

1.500,00
1.500,00

4.875,00
4.875,00

1.600,00
1.600,00

1.600,16
1.600,16

1.500,00
600,00

2.117,76 *
181,16 *
1.948,66 *
4.247,58

3.000,00
500,00
2.500,00
6.000,00

833,33
498,39
2.159,78
3.491,50

2.100,00

441,65

* overboeken t.l.v. bestemmingreserve
Totaal lasten

-2.100,00 -4.247,58 *
-3.491,50
50.998,00 51.794,99
53.785,00 46.834,14

Saldo baten minus lasten

10.862,00

het saldo is geboekt:
ten laste / ten gunste van egalisatie reserve 2017

363,17

- -3.622,61
26.685,00

363,17

-3.622,61

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

7

MATERIELE ACTIVA
bestaande uit:

2017

2016

Vrachtwagen
Saldo 01-01-2017
Af: afschrijving 2017

2.393,00

2.393,16
-0,16
-0,16

saldo per 31-12-2017 is restwaarde

2.393,00

2.393,00

Koel containers
Saldo 01-01-2017
Af: afschrijving 2017

5.600,00
-2.600,00

saldo per 31-12-2017

6.400,00
-800,00

-2.600,00

-800,00

3.000,00

5.600,00

Inventaris hal
Saldo 01-01-2017
Af: afschrijving 2017

7.275,00
-2.275,00

saldo per 31-12-2017
Totaal materiële activa per 31-12-2017

8.075,00
-800,00

-2.275,00

-800,00

5.000,00

7.275,00

10.393,00

15.268,00

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
bestaande uit:

Ult. 2017

Ult. 2016

ING bank
ING zakelijke spaarrekening
Kas

4.031,16
28.000,00
13,47

3.095,02
40.000,00
78,32

Totaal

32.044,63

43.173,34

Overige vorderingen
2017
Vooruitbetaalde kosten
Gemeente Lelystad extra bijdrage 2017
Debiteuren
Te ontvangen rente

EIGEN VERMOGEN

2016

295,57
19.000,00
1.668,72
41,85

322,35
3.949,20
117,39
21.006,14
2017

4.388,94
2016

Egalisatie reserve
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Saldo 01-01-2017
Resultaat 2017

16.635,55
363,17

saldo per 31-12-2017

20.258,16
-3.622,61

363,17

-3.622,61

16.998,72

16.635,55

37.001,07

42.474,72

OVERIGE RESERVERINGEN
Vervangingsreserve
Saldo 01-01-2017
Bij: donatie Gr. Sluis/Armoedefonds/verkoop
materiaal
Af: overboeking naar Reservering
Vrachtauto
tafelblad/pompwagen/laptop/overige
materialen

8.540,60

7.542,31

-5.000,00
-7.681,33

saldo per 31-12-2017

13.015,96
-4.140,73

-5.473,65

32.860,34

37.001,07

Reservering Vrachtauto
saldo 01-01-2017
Bij: toevoeging uit vervangingsreserve

5.000,00

saldo per 31-12-2017

5.000,00

Schulden
Bestemmingsgiften voedsel van derden
Saldo 01-01-2017
Bij: ontvangen 2017

7.920,50
1.829,33

Af: aankopen 2017 inclusief kerstpakketten
saldo per 31-12-2017

8.501,61
2.412,00

1.829,33
9.749,83
-4.066,42

2.412,00
10.913,61
-2.993,11

5.683,41

7.920,50

Bestemmingsgift Jarige Job.
Saldo 01-01-2017
Bij: ontvangen 2017

Af: aankopen 2017
saldo per 31-12-2017

356,53
250,00

719,57
135,35

250,00
606,53
-181,16

135,35
854,92
-498,39

425,37

356,53

2017

2016

Bestemmingsgift Groene Velden.
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Saldo 01-01-2017
Bij: ontvangen 2016

42,31

42,31
-42,31

Af: overboeking naar vervangingsreserve
saldo per 31-12-2017

Overige schulden
Crediteuren
saldo per 31-12-2017

2.475,93

916,63
2.475,93

916,63

Vastgesteld, vergadering bestuur op 15 maart 2018

wg. J.H.A.L.G. Visser, voorzitter

wg. L. Keegstra, penningmeester.
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Jaarverslag 2017
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Jaarverslag Voedselbanken.NL Lelystad, stichting de Korenaar.
Als voedselbank kunnen we succesvol werken op basis van vier factoren:
•
•
•
•

De cliënten: dat zijn degenen die enige tijd voedselhulp nodig hebben.
De beschikbaarheid van goed voedsel, dat we gratis kunnen krijgen en eveneens gratis
kunnen uitdelen.
De handen van de vrijwilligers om te verzamelen, sorteren en uit te delen.
Hulp van het bestuur van Lelystad en vanuit de samenleving door bedrijven en burgers om
met donaties van voedselproducten en geld de voedselbank draaiende te kunnen houden

Algemeen.
De kenmerkende activiteit voor 2017 is de zoektocht naar - en het vinden van nieuwe huisvesting
inclusief de verhuizing op 28 oktober. De huur van het vorige pand was opgezegd per 1 november
2017.
Een tweede markant punt in 2017 was de verschuiving in schuldhulpverlening, waarbij de termijn van
schuldhulp veel langer kan zijn dan het om die reden loslaten van het maximum van 36 maanden
voor voedselhulp.
Aan het begin van het jaar bestond het bestuur uit twee personen, penningmeester en secretaris, die
zich gesteund wisten door een goed team van coördinatoren. Eind januari was een nieuwe voorzitter
gevonden, die de huisvestingstaak heeft opgepakt. In april kon het bestuur worden uitgebreid met
een vierde bestuurslid met als taak de voedselverwerving; deze functie is in december 2017
verplaatst naar het team van Coördinatoren.
De zoektocht naar een nieuw pand leidde ertoe dat de gemeente Lelystad het beoogde pand heeft
gekocht en aan onze voedselbank heeft verhuurd voor een vaste periode van 5 jaar met de
mogelijkheid van vijfjaarlijkse verlenging.
In combinatie met het besluit om het pand te kopen ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel
van het College van Burgemeester en Wethouders om de subsidie voor onze voedselbank te
verhogen. Daarmee enerzijds aangevend dat voedselbank de Korenaar een duidelijke functie heeft in
de keten van armoedebestrijding, anderzijds betekende dit een verlichting van de moeizame
fondswerving door onze voedselbank zelf.
Door het verkrijgen van een vaste locatie voor huisvesting kon ook het bedrijfsleven van Lelystad in
de vorm van de Stichting Vrienden van de Voedselbank substantieel ondersteuning gaan geven aan
onze voedselbank. Een ondersteuning die bestaat uit het werven van fondsen voor grote
investeringen in een efficiëntere en makkelijker logistieke bedrijfsvoering van onze voedselbank.

Cliënten.
Op 29 december 2017, de laatste uitdeeldag van 2017, kregen 197 huishoudens/cliënten een
voedselpakket. Dat gaat om 473 monden, waarvan 178 van kinderen van cliënten onder de 18 jaar
(37,6%)
In totaal hebben in 2017 324 huishoudens een voedselpakket ontvangen. Dat waren 782 monden.
Gemiddeld krijgen cliënten gedurende 7,61 maanden een voedselpakket.
Wekelijks komen er nieuwe cliënten bij en vallen cliënten af. Dat laatste vaak omdat ze het zelf weer
kunnen redden zonder voedselhulp en dat soms ook trots melden.
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Met een nieuw geaccepteerde cliënt wordt meteen een afspraak gemaakt voor de eerste keer
ophalen; vaak eerstvolgende vrijdag al. De cliënt kiest zelf een uitdeelpunt.
2 Huishoudens kregen in 2017 langer dan 36 maanden voedselhulp.
Zowel het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) als het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland (MDF) gaven in het periodieke uitvoeringsoverleg aan dat de maximale termijn van 36
maanden soms te kort is om met het verstrekken van een voedselpakket voldoende hulp te bieden.
Bij het beëindigen dreigt dan de armoedeval.
In de praktijk werd, bij schrijnende gevallen vaak al langer een voedselpakket verstrekt.
Er is in die gevallen meer tijd nodig omdat de regel is ‘eerst zelf zoeken naar eigen oplossingen’,
daarna wordt pas schuldsanering (36 maanden) of bewind voering toegepast. Ieder van deze twee
methoden heeft een eigen doorlooptijd, waarop de voedselbank nu inspeelt met de mogelijkheid om
langer een voedselpakket te vertrekken. Maatwerk in individuele gevallen is dan een betere methode
dan strikte regels.

Aantallen voedselpakketten.
In 2017 zijn door onze voedselbank 10701 voedselpakketten samengesteld. 1406 daarvan waren
voor voedselbank de Kostmand te Zeewolde, die gebruik maakt van onze ruimte en daarvoor de
kosten per voedselpakket vergoedt. Netto derhalve 9295 voedselpakketten uitgedeeld in Lelystad.
Gemiddeld bevat een voedselpakket 25 artikelen.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

P1
4.963
4.620
5.310
5.784
4.847
4.640
4.121
3.901

P2
4.797
4.325
5.120
5.656
5.314
4.665
4.308
4.297

P3
1.640
1.447
1.166
1.402
1.231
1.429
1.266
1.097

Totaal
11.400
10.392
11.596
12.842
11.392
10.734
9.695
9.295

In de loop van het jaar varieert het aantal voedselpakketten per week met vooral in de zomer een
lagere vraag. Dit verschijnsel doet zich voor sinds het oprichten van onze voedselbank en blijkt ook
landelijk wel voor te komen. Er is geen gericht onderzoek naar gedaan. Een mogelijkheid kan zijn dat
de zomermaanden meer mogelijkheden bieden om wat bij te verdienen.
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Korenaar - Uitgedeelde pakketten 2017 - LELYSTAD
250

Aantal pakketten

200
150
100
50
0
P3
P2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Week nr.
P1
In de loop van de herfst is een duidelijke toename van het aantal uitgedeelde voedselpakketten op
gang gekomen. Naar verwachting zullen de per 1 januari 2018 verruimde toewijzingscriteria ertoe
leiden dat we meer huishoudens zullen kunnen helpen.
In 2017 waren er 51 uitdeeldagen. De vaste uitdeeldag is vrijdag. Alleen de vrijdag na
Hemelvaartsdag wordt niet uitgedeeld; aanvoer en voorbereiding zijn in die week logistiek niet goed
uitvoerbaar.

Voedselaanbod.
Circa 60% van de aanvoer van het voedsel komt uit Lelystad en Flevoland. De andere 40% komt
voornamelijk uit het Distributiecentrum Amsterdam. Dat is een gezamenlijke activiteit van de in de
Regio Amsterdam samenwerkende voedselbanken.
Er is een intensieve onderlinge uitruil (10 – 15%) van overschotten van voedsel met omliggende
voedselbanken in (wekelijks) Dronten, Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort.
Een voedselpakket bevat altijd brood, dat in ruim voldoende hoeveelheden wordt geleverd door
bakkers en een supermarkt. In de kratten zitten de niet bederfelijke waren, brood, groenten,
aardappelen, fruit en kruidenierswaren. Daarnaast worden de gekoelde en diepgevroren producten
afzonderlijk verpakt naar de uitdeelpunten gebracht. Cliënten zorgen voor een eigen tas om de
gehele inhoud van een voedselpakket mee naar huis te nemen.
De samenstelling van het wekelijks pakket is bedoeld voor 2 – 3 dagen en bevat ca. 25 producten. Die
hoeveelheid krijgen we als voedselbank ook beschikbaar en kunnen we logistiek verwerken.
Alleen al de lijst met niet bederfelijke producten over 2017 bevat ruim 600 verschillende artikelen.
Daar komen nog de (kleinere) lijsten bij met gekoelde en diepvriesproducten. Samen goed voor ruim
1.000 verschillende producten. Omgerekend naar gewicht vervoert onze voedselbank iedere
uitdeeldag ca. 4.000 kg voedsel. Met de aanvoer meegerekend komt dat neer op een omzet van ruim
200 ton voedsel in 2017.
Jarige Job en taarten.
Voor alle 4 – 12 jarigen zorgt de (landelijke) Stichting Jarige Job voor een verjaardag pakket. Een
Jarige Job pakket bevat een cadeau passend bij de leeftijd van de jarige, slingers en een traktatie om
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op school te kunnen uitdelen. ‘Kinderen van de voedselbank’ hoeven niet langer ziek te zijn op hun
verjaardag omdat ze niet mee kunnen doen.
De stichting Taartjes voor Lelystad zorgt ervoor dat ieder kind dat via Jarige Job een cadeaupakket
krijgt ook een taart krijgt.
Als voedselbank krijgen we die Jarige Job pakketten maandelijks mee uit het Distributiecentrum
Amsterdam. De verdere verdeling van Jarige Job pakketten en de taart vindt plaats op vrijdag via de
uitdeelpunten.
Op 1 januari 2018 zal de Stichting Jarige Job de leeftijd optrekken tot 1 - 18 jaar.

Voedselveiligheid.
Op 20 januari 2017 werd de eerste onaangekondigde inspectie uitgevoerd door de Houwersgroep.
De Houwersgroep is de inspecterende instantie, die bij ons namens de NVWA (Nederlandse Voedselen Warenautoriteit) de controles op voedselveiligheid uitvoert. Met 83 punten bleven we ‘groen’
volgens de normen. Op 6 februari waren de verbeterpunten aangepakt en zijn die gereed gemeld,
waarna we het nieuwe certificaat ontvingen.
De verhuizing eind oktober was een kritisch moment voor de voedselveiligheid. Door de inzet van
(gesponsord groot materieel) konden de koel- en vriescontainers (zeecontainers van 20 voet) met
lading en al worden vervoerd en meteen weer worden aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat
geen temperatuurverval optrad en geen voedsel verloren ging.
Ook gedurende de rest van het jaar traden geen calamiteiten op bij voedselveiligheid. Voedsel dat
niet (meer) voldeed aan de eisen van THT (Tenminste Houdbaar Tot) of een goed uiterlijk, of waarvan
de herkomst onzeker was, werd weggegooid: de cliënten van de voedselbank moeten ervan
verzekerd zijn dat de producten die zij krijgen gelijkwaardig zijn aan die welke je in de supermarkt
koopt.
Wanneer aangevoerd fruit uit de ‘eigen’ boomgaard niet houdbaar lijkt te zijn tot de uitdeeldag,
wordt dit gegeven aan de inloophuizen van samenwerkingspartner de stichting IDO.

Voedselverwerving.
Wekelijks halen we voedsel op bij het Distributiecentrum Amsterdam van de Regio Amsterdam
waarbij we als voedselbank stichting de Korenaar zijn aangesloten.
De eigen voedselverwerver onderhoudt contacten met leveranciers in Flevoland en met de
supermarkten in Lelystad. In 2017 werden de contacten met de Aldi uitgewerkt. Die waren via de
landelijke vereniging Voedselbanken Nederland afgesloten en konden daarna worden omgezet in
praktische afspraken met beide Aldi winkels in Lelystad.
Door de Jumbo vestiging in de Jol wordt sinds de zomer 2017 wekelijks brood en ingevroren vlees
aangeleverd. Bij AH Kamp halen we wekelijks vlees.
Bij de Albert Heijn vestiging in de Kempenaar en de Jumbo vestiging in de Jol werden in november en
december succesvolle winkelacties gehouden.
Veel producten komen van agrariërs in Flevoland.
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Publiciteit.
Met voorlichting en lezingen op scholen helpen we de leerlingen om zich ervan bewust te worden
dat er armoede is. Vaak leidt dat tot een actie voor voedseinzameling of een dagdeel actief
meewerken bij de voedselbank.
Ook met voorlichting aan bedrijven, instellingen, clubs en organisaties dragen we bij aan de
bewustwording dat er armoede is en welke consequenties dat heeft voor betrokkenen. Naast
draagvlak voor het werk van de voedselbank levert dit ook soms een nieuwe voedselleverancier op.

Vrijwilligers.
Als lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland onderschrijven we de afspraak om als
voedselbank alleen met vrijwilligers te werken.
Op 31 december 2018 waren 117 vrijwilligers actief. 16 Vrijwilligers zijn actief in een boomgaard,
waarvan de opbrengst voor de voedselbank bestemd is. Als tegenprestatie zorgen deze vrijwilligers
voor het onderhoud van de boomgaard.
De vrijwilligers hebben dit jaar een geweldige prestatie geleverd door ook tijdens de verhuizing de
wekelijkse uitdeling van voedselpakketten ongestoord door te laten gaan. De cliënten hebben niets
van de verhuizing gemerkt.
Dankzij de zeer welwillende houding van de vorige eigenaar van het nieuwe pand, konden
vrijwilligers beginnen met opruimen nadat in september het College van Burgemeester en
Wethouders tot aankoop had besloten en dit besluit voorlegde aan de gemeenteraad. Na het
positieve raadsbesluit kon in de resterende twee weken het pand worden ingericht als voedselbank.
De eerste maanden in het nieuwe pand betekende op logistiek terrein improviseren. Vooral wat
betreft laden, lossen en intern transport. In 2018 worden daarvoor de benodigde aanpassingen
uitgevoerd aan het pand, aan de bestrating en voor de opslag van gekoelde en ingevroren voedsel.
Al deze klussen konden grotendeels worden uitgevoerd met eigen vrijwilligers. Velen waren
enthousiast omdat ze hun ‘oude’ werkervaring weer eens voluit konden inzetten.

Fondsen en donaties.
Voor de verhuizing is veel hulp vanuit de kerken en het bedrijfsleven ontvangen. Collecten en extra
donaties kwamen vanuit de Diaconieën van de Protestantse Gemeente en de Diaconie van de
Christelijk Gereformeerde kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk. Het Groene Sluis Fonds steunt
de activiteiten van onze voedselbank bij de jaarlijkse verdeling van de gelden uit het Groene Sluis
Fonds. Een beslissing daarover valt in januari 2018.

Huisvesting.
Nadat in november 2016 de huur van het pand aan de Asfaltstraat was opgezegd per 1 november
2017 lag in 2017 de prioriteit bij het vinden van nieuwe huisvesting. Ruim 20 panden zijn bekeken.
Het meest geschikte pand bleek alleen te koop te zijn.
Voor dit pand werd in samenwerking met het IDO een aanvraag voor subsidie ingediend bij de
gemeente. In de onderbouwing zijn noodzaak en nut van voedselbank de Korenaar duidelijk gemaakt
en met een begroting ondersteund.
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Op 12 september 2017 besloot het College van Burgemeester en Wethouders het pand als gemeente
zelf aan te kopen en de subsidie voor voedselbank de Korenaar te verhogen. De verhoging is
gebaseerd op een voor voedselbank de Korenaar haalbaar deel eigen fondswerving.
Op 17 oktober stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het College van Burgemeester en
Wethouders, waarna de verhuizing op 28 oktober 2017 werd gerealiseerd.
Veel medewerking is gegeven door de verkoper, Ferwerda BV. en door Gebouwbeheer van de
gemeente Lelystad. Daardoor was het mogelijk om al vroeg te beginnen met het opruimen van het
pand en met schoonmaken, zodat het gereed was voor de verhuizing.
Het pand is casco verhuurd met duidelijke afspraken over het onderhoud door voedselbank stichting
de Korenaar.
Voor de komende vijf jaar is met dit pand de huisvesting voor de voedselbank veiliggesteld en biedt
de optie ‘verlenging met vijf jaar’ ook voor langere tijd zekerheid.
Daardoor is het mogelijk om te gaan investeren in betere, minder energie gebruikende koel- en
vriesinstallaties en kunnen ook verlichting en verwarming energiezuinig worden uitgevoerd.
Huisvesting, financiering, plannen.
Door de stichting Vrienden van de Voedselbank is in november de eerste opzet van een logistiek
verbeterplan gepresenteerd. Die ideeën zijn gecombineerd met de eigen logistieke wensen voor
veranderingen in de toegang tot het pand voor het transport van goederen en het laden en lossen.
Ook zit in dit plan een betere oplossing voor de in exploitatie dure koel- en vriescontainers. De
verbeteringen kunnen in het eerste kwartaal en tweede kwartaal van 2018 worden uitgevoerd.
Bouwkundig en constructief advies is ingewonnen bij Tekta architecten.
Voor de uitvoering worden naast de financiële steun van de stichting Vrienden van de Voedselbank
bijdragen gevraagd waar mogelijk. Lokaal is dat een aanvraag bij het Groene Sluis Fonds. Nadat begin
2018 inzicht is in alle kosten zal ook een aanvraag gedaan worden bij de Vereniging Voedselbanken
Nederland.
In 2018 zullen we onderzoeken of het zogenoemde winkelconcept voor onze voedselbank voordelen
geeft en of cliënten daarmee meer in hun eigenwaarde kunnen worden gesteund.

Bestuur.
Op 1 januari 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt.
➢ J.H.A.L.G. Visser, voorzitter.
➢ C. van den Haspel, secretaris.
➢ L. Keegstra, penningmeester.
Vastgesteld, vergadering bestuur op 15 maart 2018

wg. J.H.A.L.G. Visser, voorzitter.

wg. C. van den Haspel, secretaris
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Steun voor voedselbank stichting de Korenaar kwam onder andere van:
Gemeente Lelystad

Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad

Stichting de Groene Sluis Fonds.

Holwerda Top Movers, verhuizingen

Diaconie Protestantse Gemeente Lelystad

AH Voorhof
AH Kamp
AH Kempenaar
Looman, installaties.

LELYSTAD

Kiwanis

Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk en Nederlands
Gereformeerde Kerk (het Anker)

Okkerse & Schop, advocaten

Mr. B.J. Binnerts
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