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Voorwoord 
 
Onze voedselbank bestaat alweer drie jaar. Gedurende deze jaren hebben wij een 
stijging gezien in het aantal afnemers. In dit verslag wordt beschreven welke 
activiteiten er plaatsvonden in 2014, en op welke manier en in hoeverre wij onze 
doelstellingen hebben gerealiseerd.  
 
Een woord van dank aan onze leveranciers, donateurs en zeker ook aan onze circa 
65 vrijwilligers; zonder hen hadden we niet zoveel werk kunnen verzetten.  
 
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook 2015 een jaar wordt waarin 
Voedselbank De Bilt aan de gestelde doelstellingen kan voldoen, en dat 2015 
eveneens een jaar zal zijn waarin alle vrijwilligers betrokken en enthousiast 
meewerken aan deze doelstellingen. 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Voedselbank De Bilt, 
 
 
 
Richard Vester 
Voorzitter  
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Algemene informatie Stichting Voedselbank De Bilt 
 
Algemene gegevens  
De Stichting Voedselbank is statutair gevestigd in De Bilt 
Postadres: Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt 
Website: www.voedselbankdebilt.nl  
Kamer v Koophandel nummer   53078969 
Inschrijving Handelsregister   05-07-2011 
Akte van oprichting     29-06-2011 
Fiscaal nummer     850736699 
Fiscale status     ANBI 
Bankrekening:      NL81RABO0139241612 
 
Bestuur en bestuurssamenstelling  
Voorzitter      de heer R.H.M. Vester 
Secretaris, tot 15-10-14    mevrouw N. Gasseling-Lembeck 
Secretaris, m.i.v. 15-10-14    mevrouw E. ten Cate 
Penningmeester, tot 15-10-14   de heer G. Wielinga 
Penningmeester, m.i.v. 15-10-14   mevrouw D.W.J. Beijer-van Keulen 
Vice-voorzitter, bestuurslid Sponsoring  mevrouw M.J.H. Leeuwerik-Popma 
 
Doelstellingen 
De doelstellingen van de stichting zijn in de statuten als volgt verwoord:  
“het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door 
voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar is gesteld” en “het tegengaan van 
verspilling van voedsel”.  
De stichting beoogt niet het maken van winst.  
Conform art. 32 lid 1 onderdeel 3 en art. 33 lid 1 onderdeel 4 Successiewet 1956 
wordt de Stichting aangemerkt als Goede Doelen Stichting.  
De stichting voldoet aan ANBI. 
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Achtergrond en werkwijze 
 
Voedselbank De Bilt is in 2011 gestart als zelfstandige voedselbank. Voor die tijd 
leverde voedselbank Zeist de pakketten voor de bewoners van De Bilt. De SSW 
stelde een ruimte beschikbaar in “het Sociaal Warenhuis” voor het verzamelen en de 
uitgifte van levensmiddelen. De voedselbank is gestart met Carin de Moet en Jacq 
Berk als algemeen coördinatoren. Door de groei van de werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden kwamen er afdelingen met een eigen coördinator: in 
transport, magazijn, uitgifte en voor de acties en evenementen. 
 
Verwerving van voedsel en middelen 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

A. Het rechtstreeks inzamelen van levensmiddelen van producenten en 
distributeurs.  

o Voor Voedselbank De Bilt zijn dat lokaal en structureel de winkels Plus, 
Spar, EkoPlaza en Corum.  

o Incidenteel krijgt Voedselbank De Bilt voedsel van bijvoorbeeld bakker 
Krijger, Albert Heijn, John’s brood en kaas en anderen. 

o Vanuit Cothen krijgen we groente en fruit van groothandel Willem & 
Drees.  

o Bijna wekelijks krijgen onze afnemers bloemen van Fonville. Dit is 
weliswaar geen voedsel maar zeker zeer welkom. 

B. Het ophalen van door Stichting Voedselbanken Nederland kosteloos ter 
beschikking gestelde levensmiddelen. Deze halen we op in het Distributie 
Centrum in Arnhem. 

C. Het verwerven van financiële middelen 
D. Het verwerven van materiële ondersteuning  
E. Voedselbank De Bilt hecht er aan om tijdens de uitgifte tijd, aandacht en een 

“luisterend oor” voor de afnemers te hebben.  
 
Voor de activiteiten A en B werken we op logistiek gebied samen met Voedselbank 
Zeist. Een eventueel surplus aan voedsel wordt verdeeld onder de Voedselbanken in 
Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrecht. 
 
De volgende kerken voorzien ons ook structureel van voedsel doordat zij het hele 
jaar door inzamelen: Boskapel, Immanuelkerk, Michaelkerk, Opstandingskerk, Maria 
Christina Den Dolder, Centrumkerk, Noorderkerk, Hersteld Hervormde Gemeente 
Maartensdijk, Maartensparochie, Ontmoetingskerk, Hervormde gemeente 
Westbroek. 
 
Criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket 
Wij hebben ervoor gekozen om externe maatschappelijke organisaties en 
welzijnsinstellingen te laten beoordelen of potentiële afnemers voldoen aan de norm 
die Voedselbanken Nederland hanteert met betrekking tot het recht op een 
voedselpakket. Deze norm houdt in:  
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan de volgende bedragen, komt 
een huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.  
180 euro voor 1 volwassene, plús 
60 euro voor elke extra volwassene, plús 
50 euro per kind 
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Onze maatschappelijke partners zijn: 

 Vitras De Bilt – Bilthoven 

 Vitras Maartensdijk 

 Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 

 Humanitas Heuvelrug 

 Kwintes 
Afnemers worden iedere 3 maanden opnieuw beoordeeld.  
 
Onze afnemers 
De afnemers van Voedselbank De Bilt zijn afkomstig uit de gemeente De Bilt, 
bestaande uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, en 
Westbroek.  
 
Aantal voedselpakketten uitgegeven in 2014 gemiddeld per maand: 
 
    Aantal pakketten   Aantal personen 
Januari    68     167 
Februari    64     163 
Maart     61     158 
April     61     158 
Mei     62     161 
Juni     58     154 
Juli     56     148 
Augustus    51     137 
September    51     140 
Oktober    52     148 
November    54     163 
December    58     172 
 
Het aantal pakketten over 2014 is gemiddeld 58, het aantal gezinsleden is gegroeid. 
 
Vrijwilligers 
In de loop van 2014 is het aantal voedselpakketten dat wekelijks wordt uitgereikt, 
gestegen naar ruim 60. Daardoor was het nodig het aantal vrijwilligers uit te breiden. 
Wij zijn blij dat inmiddels 65 vrijwilligers bereid zijn zich voor de Voedselbank De Bilt 
in te zetten. Meer en meer wordt er met functieomschrijvingen gewerkt alvorens 
vrijwilligers aan de slag gaan in onze Stichting. Het streven om te komen tot een 
verdere professionalisering ligt hieraan ten grondslag. Dit krijgt duidelijk vorm qua 
voedselveiligheid, vervoer en huisvesting. Ook de taakomschrijvingen van de 
coördinatoren hebben in de tweede helft van 2014 een duidelijk kader gekregen, en 
de organisatie is via een organogram meer gestructureerd.  
Onder het bestuur ressorteren in 2014 vijf zeer betrokken coördinatoren, 
verantwoordelijk voor de teams van uitgifte (2 coördinatoren), het magazijn, het 
transport en de evenementen. Deze coördinatoren zijn aanwezig bij de maandelijkse 
bestuursvergadering, en sturen de enthousiaste vrijwilligers aan.  
 
Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van de Stichting Voedselbank De Bilt 
ontvangen op generlei wijze vergoedingen voor hun activiteiten. Slechts declaratie 
van werkelijk gemaakte kosten kan plaatsvinden.  
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In de zomer was er een BBQ, en in december was er een borrel voor de vrijwilligers.  
 
Chauffeurs  
Iedere dag gaan 2 chauffeurs op pad om bij een aantal winkels producten op te 
halen. Dit gebeurt 6 dagen per week. Op de vrijdag maken zij een langere rit. Zij 
halen dan groenten en fruit uit Cothen en de producten die uit het distributiecentrum 
in Arnhem komen, worden in Zeist opgehaald. De ritten worden gecoördineerd door 
de buscoördinator. 
 
Magazijnmedewerkers 
Dagelijks zijn 2 à 3 mensen in het magazijn bezig om de binnen gebrachte 
levensmiddelen te verwerken. Producten worden gecontroleerd op houdbaarheid, 
ingevroren of gekoeld en de lang-houdbare producten worden zo nodig van een 
nieuwe sticker voorzien en opgeslagen in het magazijn. Op vrijdag wordt alles 
klaargezet om de pakketten te kunnen vullen voor de uitgifte. Tijdens de uitgifte zijn 
er altijd magazijnmedewerkers aanwezig om de diepvries- en gekoelde producten 
regelmatig aan te vullen. 
 
Inpakkers 
Op vrijdagochtend worden door 4 à 5 mensen de pakketten gevuld. Als het nodig is 
worden grote hoeveelheden verdeeld in kleinere porties. 
 
Gastvrouwen/-heren 
De pakketten worden op vrijdagmiddag door een aantal mensen uitgereikt aan de 
afnemers van onze voedselbank. Zij pakken samen met de afnemer de kratten uit 
zodat we er zeker van zijn dat de meegenomen producten gebruikt worden. Een van 
de doelstellingen van de voedselbank is verspilling tegengaan. Vervolgens lopen de 
gastvrijwilligers met de afnemers langs de koelboxen, waaruit de afnemers – 
afhankelijk van de gezinsgrootte – een of meerdere verse producten mogen kiezen. 
De twee coördinatoren coördineren de uitgifte-dag. Zij maken de afnemerslijst, 
houden de beoordelingen van deze afnemers bij en verzorgen nieuwe inschrijvingen. 
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Acties en evenementen 

 
Gedurende het jaar zijn er altijd wel acties en evenementen die wij organiseren, 
waaraan wij deelnemen of die voor ons of onze afnemers worden gehouden. Meestal 
is het doel het verwerven van levensmiddelen of financiële middelen, maar soms 
gaat het ook om het vergroten van onze naamsbekendheid en zichtbaarheid.  
 
Supermarktacties 
In overleg met de supermarkten die hun overgebleven voedsel aan ons doneren 
(onze leveranciers) proberen wij jaarlijks een zogenaamde supermarktactie te 
organiseren. Hierbij vragen onze vrijwilligers dan aan de klanten in de supermarkt of 
zij een of meerdere producten willen kopen, en deze na het afrekenen bij ons te 
doneren. Ons magazijn maakt dan van tevoren een ‘boodschappenlijstje’ met 
houdbare producten die we graag zouden ontvangen, zoals rijst, pasta, olie, suiker, 
houdbare melk, blikgroenten etc. Deze acties leveren altijd weer een groot aantal 
volle kratten op, en zorgen voor een mooie basis aan levensmiddelen. Dit jaar 
hadden we supermarktacties bij de Spar en de Plus. 
WVT spaarde voor ons 53 boodschappenpakketten van de Plus, en kerken in 
Maartensdijk spaarden 47 Jumbo-dozen. Bij Hoogvliet konden we 38 kratten lang-
houdbare producten ophalen, en vanwege een verhuizing ontvingen wij 28 kratten 
voedsel van AH De Bilt.  
 
Decemberacties 
Veel organisaties en particulieren willen in december voor Sinterklaas en kerst graag 
iets extra’s doen voor onze afnemers. ABN-AMRO en MOV-Maartenskerk zorgden 
voor Sinterklaascadeaus voor de kinderen, en van bakkerij Krijger ontvingen alle 
huishoudens een banketstaaf. De Kiwali’s doneerden cadeaubonnen voor de tieners. 
PGGM en Rabobank brachten cadeautjes en lekkernijen die over waren van hun 
eigen Sinterklaasfeest. Bakkerij Bos doneerde overbleven Sinterklaaslekkernijen.  
De Rotary De Bilt-Bilthoven en de WOD hadden mooie kerstpakketten 
samengesteld. De Hersteld Hervormde Gemeente Maartensdijk doneerde 
kerstbroden. Een particulier doneerde 1.300 euro aan cadeaubonnen voor 
alleenstaande moeders. Tele2 schonk 40 kerstbomen. De Immanuelkerk doneerde 
500 euro aan FairTrade-bonnen. Emmaus Bilthoven doneerde 178 AH-bonnen.  
 
Het hele jaar door zijn er kleine en grote initiatieven waaruit blijkt dat bedrijven, 
organisaties en particulieren onze afnemers een warm hart toedragen. Zo zorgt 
Fotoclub Bilthoven voor een wisselende expositie om onze uitgifte-ruimte op te 
fleuren, hebben de leden van de Soroptimisten grote schoonmaak gehouden in ons 
pand in het kader van NL-doet, was er een benefietconcert in de Opstandingskerk, 
nodigde Rotary Groot Bilthoven alle gezinnen uit voor een volledig verzorgd dagje uit 
in de Efteling, had Curves een ludieke ‘afvallen-inzamelen’ actie, en leverde een 
bezinningsavond van de SGP 1.000 euro op.  
Verder stonden we met een stand op de Dorpsmarkt, en organiseerden we een 
Open Dag waar geïnteresseerden een kijkje ‘achter de schermen’ konden nemen. 
Ook in 2014 hebben we basisschoolkinderen blij kunnen maken met een 
‘verjaardagsdoos’, dankzij Stichting Jarige Job. Hierin zitten onder meer cadeautjes, 
traktaties, en slingers.  
Het is ondoenlijk om alle donateurs en acties te benoemen, maar voor alle giften – 
groot en klein – zijn wij dankbaar.  
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Nieuwe ontwikkelingen in 2014 
 
Voedselveiligheid  
Medio 2014 zijn we officieel gestart met het project Voedselveiligheid na informatie 
over dit project door Ellen Essed, projectleider namens de vereniging Voedselbanken 
Nederland. Na een 0-meting in mei 2014 op het gecombineerde opslag en 
uitgiftepunt aan de Molenkamp hebben wij een rapport ontvangen met 
verbeterpunten op het gebied van persoonlijke hygiëne, schoonmaak, 
temperatuurbeheersing, ontvangst en opslag van goederen en producten. Al deze 
verbeterpunten zijn uitgevoerd met als resultaat dat we in december het predicaat 
“Groen” hebben gekregen. Met het behalen van dit HG-certificaat van de Houwers 
Groep uit Geldermalsen kunnen wij aantonen dat wij voldoen aan de eisen van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het gebied van 
voedselveiligheid en hygiëne. Een “Groene” Voedselbank kan betekenen dat wij 
meer voedsel kunnen verwerven. 
 
Koelbus 
Dit jaar hebben we de grote stap gemaakt tot het aanschaffen van een koelbus. 
Hiermee kunnen wij veel beter garanderen dat het voedsel dat we bij de leveranciers 
ophalen op de juiste temperatuur gekoeld blijft. Ook kunnen er veel meer kratten 
tegelijk worden opgehaald. Voor de aanschaf van de bus reden vrijwilligers in hun 
eigen (ongekoelde) auto om voedsel lokaal op te halen. Omdat de werkwijze op 
logistiek gebied is veranderd, zijn er een transportcoördinator en nieuwe chauffeurs 
aangenomen.  
De aanschaf van de bus is grotendeels gefinancierd door Emmaus Bilthoven en 
Voedselbanken Nederland. Aangevuld met extra donaties van de Lions, de kerken 
en particulieren werd het mogelijk om de bus te kopen. Met de aanschaf van de bus 
worden we geconfronteerd met vaste maandelijkse kosten van +/- € 1.000,-. 
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Financiën  
 
Als ‘Goede Doelen’ Stichting zijn wij financieel afhankelijk van verkregen goederen 
en middelen zoals giften en subsidies van donateurs en sponsors. Van deze giften 
moeten de kosten betaald worden voor onder meer huisvesting, vervoer, brandstof, 
verzekeringen, en kantoorbenodigdheden. 
Financiële ondersteuning kregen we tot nu toe met name van de kerken, de 
Emmaus, Service Clubs en Voedselbanken Nederland. Gelukkig zijn er regelmatig 
acties van particulieren of bedrijven die ons naast voedsel ook financiële giften 
schenken. In 2015 zal er veel aandacht worden besteed aan het ‘gesponsord-
bestickeren’ van de bus. De doelstelling is om de kosten van de bus en de 
opbrengsten van de stickers met elkaar in evenwicht te laten zijn. 
 
Resultaten 2014 
Begin 2015 waren gereed: het Jaarverslag 2014, de Verlies- en Winstrekening over 
2014 en de balans ultimo 31-12-2014 en de door het bestuur goedgekeurde 
begroting voor 2015. 
Bovenstaande stukken, alsmede de verklaring van de kascontrolecommissie, staan 
integraal gepubliceerd op onze website.  
 
Het boekjaar 2014 wordt met een positief resultaat van € 39.979 afgesloten, dit 
ondanks de uitgaven voor de koelbus van € 43.464. Voor 2014 is een bedrag van € 
2.000 afgeschreven op de waarde van de bus. Een resultaat dat ons prima in staat 
stelt nieuw beleid verder uit te voeren en een passende reserve aan te houden. Alle 
schulden uit 2013 groot € 2.477 zijn in 2014 voldaan.  
 
Korte toelichting op begroting 2015 
In december 2014 is aan de bestuurstafel de begroting voor 2015 vastgesteld. De 
verwachte opbrengsten zijn € 10.500 en de operationele kosten € 30.975. Er moet in 
2015 hard gewerkt worden aan het werven van donateurs en sponsoren om de 
financiën gezond te houden. 
Financiële ruimte is gemaakt voor investeringen rond voedselveiligheid en transport.  
 
Kascontrolecommissie  
Het bestuur hecht aan een zorgvuldige en juiste weergave van de financiële situatie 
van de Voedselbank en heeft, om de kosten van een accountant te besparen, een 
kascontrolecommissie samengesteld.  
Krachtens onze bestuursvergadering in april 2014 is nu in ons Huishoudelijk 
Reglement opgenomen dat er een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste 
twee personen komt bij een exploitatie kleiner dan € 50.000.  
De leden van de kascontrolecommissie zijn in januari 2015 uitgenodigd om de 
boeken en financiële bescheiden te controleren. Op 3 maart 2015 heeft de 
kascommissie, bestaande uit de heren J. Slok en S. Weites een verslag inzake de 
jaarcijfers 2014 opgesteld.  
 
 
 


