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ver het hervatten van de winkelformule heb-
ben we in 2021 alleen kunnen dromen. We 
hopen dat we in 2022 die dromen toch weer 
kunnen verwezenlijken. 

Op de vrijwilligers is met dat alles een forse wissel 
getrokken. De familie Baay heeft het hele jaar onverstoor-
baar en ononderbroken tweemaal per week ons aandeel 
bij het regionaal distributiecentrum van Voedselbanken 
Nederland in Arnhem opgehaald. Zij schroomden niet 
om als een waar “rupsje nooit genoeg” voedsel voor ons 
op te halen. Dat mocht ook wel want landelijk nam het 
aanbod duidelijk af in de loop van het jaar. Tegen het 
einde van 2021 trok dat gelukkig wel weer wat bij. Voor 
ons onderling contact bloeide de appgroepen van alle 
vrijwilligers, van de magazijnmedewerkers, de inpakkers, 
de winkelmedewerkers en de chauffeurs Dat daarin soms 
ook onkruid groeide was voor de een last en voor een 
ander de lust. 

Omdat ook in 2021 de gebruikelijke inzamelingsacties 
bij de lokale supermarkten uit veiligheidsoverweging 
niet konden worden gehouden hebben we in de coro-
natijd een beroep gedaan op de inwoners van De Bilt om 
financieel bij te dragen, zodat we zo nodig met aanko-
pen de pakketten in voldoende omvang konden blijven 
uitgeven. Daaraan is door velen gehoor gegeven, zodat 
we inderdaad in staat zijn gebleven ondanks de afname 
van het landelijk aanbod en het gemis van winkelacties de 
pakketten min of meer in de gewenste omvang te kunnen 
handhaven.
.
Wij zijn trots dat we ons certificaat op het gebied van 
voedselveiligheid wederom hebben kunnen verlengen. 
Dankzij de discipline van vrijwilligers die continu werken 
volgens de eisen die gelden qua hygiëne, temperatuurbe-
heersing en houdbaarheid, blijven wij een ‘groene’ Voed-
selbank.

O

Voorwoord

Daarnaast zijn er mooie acties geweest om onze afnemers 
iets extra’s te geven. Zo was er dit jaar evenals in 2020 een 
kerstbomenactie door De Ronde Tafel, diverse speel-
goedacties door scholen de jaarlijkse december pakket-
tenactie van de Rotary, de kerstpakketten van het RIVM 
en aantal grote producenten en talloze kleine en groter 
donaties.

Ons verslag is in zekere zin een lang woord van dank aan 
onze leveranciers, donateurs en zeker ook aan onze ruim 
75 vrijwilligers, oud en nieuw; zonder hen hadden we niet 
zoveel werk kunnen verzetten.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook 2022 een 
jaar wordt waarin Voedselbank De Bilt aan de gestelde 
doelstellingen kan voldoen.

Het bestuur van Stichting Voedselbank De Bilt

Dit jaar was een jaar van overleven. Voor velen letterlijk, voor ons in figuurlijke zin. Een groot aantal vrijwilligers 
moest uit veiligheidsoverwegingen (onze gemiddelde leeftijd is hoog) geheel of gedeeltelijk afzien van zijn of haar 
bijdrage. Onze behuizing dwong ons tot een werkwijze met zo min mogelijk fysiek contact. Wij zijn er trots op dat 
we met onze vrijwilligers kans hebben gezien om onder die omstandigheden de wekelijkse levering van voedsel-
pakketten zonder haperen door te laten gaan en dat we ook in 2021 geen uitgifte hebben gemist: Onze afnemers 
zijn elke dinsdag en vrijdag voorzien van een pakket levensmiddelen. In de loop van het jaar schommelde het 
aantal afnemers van 129 aan het eind van 2020 naar 110 in de zomer en weer 130 aan het eind van 2021.  
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1. Afnemers: 
stabilisatie in 2021

De Voedselbank heeft over vorige jaren een gestage groei gekend. Uit onderstaande tabel met 31 december als peil-
datum, blijkt dat het aantal afnemers per saldo in 2021 min of meer gelijk is gebleven. 

In 2021 daalde het aantal afnemers van 129 
naar 110 in de zomer om in het najaar weer 
op te lopen tot 130. Tijdens de zomervakan-
tie worden er minder pakketten afgenomen 

door afwezigheid van de afnemers. Hierdoor krijg je een 
vertekend beeld. Deze afnemers blijven wel ingeschreven. 
Het lijkt erop dat de steunmaatregelen van de overheid 
althans wat betreft de behoefte aan ondersteuning door de 
Voedselbank goed hebben gewerkt. 

De afnemers van Voedselbank De Bilt zijn afkomstig uit 
de gemeente De Bilt, bestaande uit Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, en West-
broek. Het merendeel van de afnemers komt uit 
Bilthoven, gevolgd door de Bilt en Maartensdijk. 
Incidenteel zijn er afnemers uit Westbroek en Holland-
sche Rading. Bij het navolgende overzicht nemen we 
steeds 31 december als peildatum:
 
    
  2017 2018 2019 2020 2021
Bilthoven 44 56 67 86 85
De Bilt  17 23 27 29 24
Groenekan   2   3   3   3   0
Maartensdijk   9 10 11 11 11
Westbroek    1  
Hollandsche      1   1   1
Rading  
    
Totaal  72 94 109 129 121
Tabel 1: Aantallen huishoudens naar woonkern (peildatum31-12) 

D

Uit het overzicht blijkt dat het aantal afnemers ongeveer 
gelijk is gebleven. Onze verwachting is wel dat het 
vrijwel onvermijdelijk is dat na het wegvallen van de 
steunmaatregelen er weer sprake zal zijn van een 
duidelijke toename van het aantal afnemers in 2022.

Omdat er gedurende het jaar sprake is van in- en uit-
stappende afnemers is het relevant op te merken dat in 
2021 in totaal 198 huishoudens op enig moment gebruik 
hebben gemaakt van de Voedselbank.
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Bij de huishoudens die staan ingeschreven gaat het om de 
volgende aantallen personen:   
Tabel 2: aantal personen  
  2017 2018 2019 2020 2021
Bilthoven 124 142 182 236 240
De Bilt  49 71 57 69 52
Groenekan 11 16 8 9   2
Maartensdijk 30 34 26 31 32
Westbroek  3   
Hollandsche    4 4 1
Rading   
    
Totaal  214 270 277 345 327

Het aantal minderjarige kinderen staat in de volgende 
tabel. Hierbij merken we op dat in de registratie van de 
voedselbank de officiële leeftijd van meerderjarigheid 
wordt aangehouden. Er zijn ook huishoudens met 
kinderen boven de 18, die dus in onderstaand overzicht 
niet zijn opgenomen. Het gaat bij deze 177 kinderen om 
86 huishoudens. Dat wil zeggen dat van alle huishoudens 
die gebruik maken van de voedselbank 49% een 
huishouden betreft met minderjarige kinderen. 
Het aantal minderjarige kinderen is 136 dat is 77% van 
het aantal kinderen dat gebruik maakt van de Voedsel-
bank.

 
Tabel 3: Aantal kinderen (<18)    
  2017 2018 2019 2020 2021
Bilthoven 48 57 74 98 109
De Bilt  16 16 16 24 20
Groenekan 7 10 3 4 
Maartensdijk 11 14 8 12 7
Westbroek   1  
Hollandsche    2 2
Rading   
    
Totaal  82 100 103 138 136

In onderstaande tabel is opgenomen hoe lang de mensen 
die op 31 december 2021 als afnemers geregistreerd 
stonden gebruik maken van de voedselbank: 

Tabel 4: aantal jaren gebruik van geregistreerde afnemers 

1 jaar  82
2 jaar  37
3 jaar   33
4 jaar  22
5 jaar  13
6 jaar  8
> 6 jaar  3

Totaal  198    198

Deze tabel laat zien dat 24% van onze afnemers al vanaf 
2018 (4 jaar of meer) gebruik maakt van de voedselbank. 
Bij hen is sprake van structurele armoede. De eerste groep 
van 1 t/m 3 jaar is 76% van de afnemers. Volgens de oor-
spronkelijke richtlijn mag iedere afnemer 3 jaar gebruik 
maken van de voedselbank. Deze richtlijn is losgelaten 
omdat veel afnemers met een uitkering of minimum loon 
niet voldoende budget hebben om rond te komen.

Totaal aantal gebruikers gedurende het jaar. 
De realiteit is dat het aantal afnemers door het jaar heen 
wisselt. Sommige huishoudens hebben korte tijd steun van 
de voedselbank nodig of kunnen het gelukkig in de loop 
van het jaar weer op eigen kracht redden. Onderstaande 
tabel is een weergave van de wisseling van het totaal aantal 
huishoudens gedurende het jaar.

Tabel 5: starters en stoppers
  2018 2019 2020 2021
blijvers  41 62 81 85
starters  76 76 71 56
stoppers 53 115 55 74
start+stop 21 29 19 17

Bilthoven  131
De Bilt   46
Groenekan  3
Hollandsche Rading 1
Maartensdijk  17

Aantal uitgegeven voedselpakketten. 
De groei van de voedselbank blijkt ook uit het to-
taal aantal pakketten dat jaarlijks wordt uitgegeven. 
Uit de tabel blijkt een jaarlijkse stijging van on-
geveer 1000 pakketten per jaar vanaf 2017. In 2021 
heeft die stijging zich niet doorgezet. 
Het betreft hier de pakketten voor alle afnemers 
die gedurende het jaar korte of lange tijd gebruik 
maken van de voedselbank
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2. Acties en 
evenementen
Door corona konden ook in 2021 onze gebruikelijke supermarktacties (op zaterdagen met vrijwilligers klanten bij 
supermarkten motiveren om extra boodschappen te kopen voor de voedselbank) geen doorgang vinden. Slechts 
éénmaal hebben we in het najaar, toen heel Nederland in de illusie leefde dat corona op zijn retour was, bij de 
Jumbo in Maartensdijk één supermarktactie kunnen houden Door de publiciteit over de rol van de voedselbanken 
in de coronacrisis hebben individuele supermarkten en supermarktketens de keten, acties georganiseerd. Ook is het 
aantal particuliere donaties in natura of in geld toegenomen. 

In de loop van 2019 is een van onze vrijwilligers gestart met een maandelijkse non-food winkel (zonder kassa). 
Met enige regelmaat ontvangen wij non-food artikelen, zoals speelgoed en huishoudelijke artikelen. Maandelijks 
worden deze artikelen door hem uitgestald en aan de afnemers aangeboden. Ook de sinterklaas attenties voor de 
kinderen komen voor een belangrijk deel uit deze winkel.

ECEMBER ACTIE
Veel organisaties en particulieren willen in 
december voor Sinterklaas en Kerst graag iets 
extra’s doen voor onze afnemers.
Vrijwilligers van de Voedselbank maakten voor 

ieder gezin een tas vol verrassingen voor Sinterklaas.

Rotary De Bilt-Bilthoven, Rotary Zandzegge, Lions en 
Soroptimisten verzorgden net als andere jaren weer 
decemberpakketten voor alle gezinnen. De werknemers 
van het RIVM hebben ook dit jaar weer voor alle afne-
mers een pakket gemaakt voor Kerst. Een aantal grote 
producenten heeft kerstpakketten gemaakt voor alle afne-
mers van de voedselbanken in Nederland. 

TAART VOOR AFNEMERS
Sinds november 2019 werkt de Voedselbank samen met 
platform gebakplaats. Platform gebakplaats wordt gereali-
seerd door hobbybakkers uit de gemeente. Zij streven een 
gemeenschappelijk doel na, namelijk een leuke verjaardag 
met taart voor kinderen. Zij willen zoveel mogelijk kin-
deren onder twaalf jaar verrassen met een gratis taart op 
hun verjaardag.

D De WOD (Werkgroep Oecumenische Diaconie) van De 
Bilt-Bilthoven doneerde geschenkbonnen. De diaconie 
van de protestantse gemeente en Caritas van de katholieke 
kerk in Maartensdijk verzorgden voor de mensen in de 
kernen van de oude gemeenten Maartensdijk een kerstpa-
kket.

Er waren ook weer, evenals vorig jaar, geschonken door 
een mevrouw, VVV-bonnen voor gezinnen met alleen-
staande ouders.

Ook Emmaus Bilthoven heeft al onze afnemers voorzien 
van een geschenkbon, waarmee ze bij Emmaus konden 
gaan winkelen.
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INITIATIEVEN VAN BEDRIJVEN, 
PARTICULIEREN EN GEMEENTE

Het hele jaar door zijn er kleine en grote initiatieven 
waaruit blijkt dat bedrijven, organisaties en particulier-
en onze afnemers een warm hart toedragen. Een aantal 
kerkgenootschappen zamelt structureel producten in voor 
de voedselbank.
De gemeente verstrekt on een jaarlijkse subsidie; de 
overheid voorzag onze afnemers en onze vrijwilligers van 
voldoende mondkapjes en zelftesten.

De Lions ondersteunden ons weer met een actie waarbij 
Douwe Egberts-zegels werden ingezameld. Douwe Eg-
berts verhoogde de waarde en betaalde ons uit in pakken 
koffie.

Ook in 2021 hebben we alle kinderen van 0 t/m 17 jaar 
van de afnemers blij kunnen maken met een ‘verjaardag 
doos’, dankzij Stichting Jarige Job. Hierin zitten onder 
meer cadeautjes, traktaties, en slingers.
Fotoclub Bilthoven zorgde elke drie maanden voor een 
wisselende expositie om onze uitgifteruimte op te fleuren.

Het is ondoenlijk om alle donateurs en acties te benoe-
men, maar voor alle giften – groot en klein – zijn wij 
dankbaar.
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3.Onze organisatie:
VRIJWILLIGERS 
Het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwil-
ligers. Er worden geen vergoedingen (ook geen zoge-
naamde vrijwilligersvergoedingen) gegeven. 
Eind 2021 waren in totaal 71 vrijwilligers actief voor de 
voedselbank. en aantal van hen is vanaf de oprichting bij 
de voedselbank betrokken. Een flink deel van de
vrijwilligers (33) is in coronatijd begonnen. Dat laat ook 
zien dat er een constante doorstroming is van (nieuwe) 
vrijwilligers.

Onderstaande tabel geeft aan van de vrijwilligers die op 
31-12-2021 actief waren, in welk jaar ze met hun  werk 
voor de voedselbank zijn begonnen. 

Tabel 7: Beginjaar van de vrijwilligers 
   
2012   6
2013   2
2014   7
2015   3
2016   1
2017   3
2018   6
2019   11
2020   21
2021   11

Totaal   71

De leeftijd van de vrijwilligers laat zien dat het overgrote 
deel van hen 60+ is. 

Tabel 8: leeftijdsopbouw vrijwilligers 

80+   2
70-80   12
60-70   25
50-60   13
40-50   2
30-40   3
<30   1
onbekend  13

Totaal   71

De vrijwilligers zijn georganiseerd in ‘afdelingen’, te weten: 
magazijn, winkel, transport, sociale media en evenement-
en. De winkelmedewerkers hebben zich vanaf de om-
schakeling naar het klaarmaken van pakketten daarover 
ontfermd. Iedere afdeling heeft een of meer coördina-
toren. Sommige vrijwilligers zijn actief op verschillende 
afdelingen. De voedselbank maakt dankbaar gebruik van 
de vacaturebank van Mens-De Bilt om vrijwilligers te 
werven. In de corona-periode was er een flinke stroom 
aanmeldingen van mensen die gedwongen door de 
lockdown thuis zaten en als vrijwilliger/ster aan de slag 
wilden. Omdat de voedselbank graag vrijwilligers heeft 
die zich voor langere tijd kunnen vastleggen, bleek het 
niet altijd mogelijk iedereen te plaatsen.
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KOELBUS-SPONSORING
In 2014 hebben wij een koelbus aangeschaft. Daarmee 
kunnen wij veel beter garanderen dat het voedsel dat 
we bij de leveranciers ophalen op de juiste temperatuur 
gekoeld blijft. Het rijden met de bus is inderdaad zeer 
efficiënt gebleken, en in het kader van voedselveiligheid 
zeker een toegevoegde waarde. De koelbus, en daarmee 
het verplichte onderhoud, verzekeringen, brandstof en 
wegenbelasting, zorgt echter wel voor een grote post 
‘vaste lasten’; Aangezien wij slechts beperkte structurele 
inkomsten ontvangen, was de noodzaak om financiering 
te vinden voor deze extra lasten urgent.
Onze koelbus heeft sinds 2015 ook een extra functie; 
behalve voedsel koelen, bleek het ook een populaire plek 
voor lokale ondernemers om hun naam aan de Voed-
selbank te verbinden. Door middel van naamstickers 
van lokale bedrijven en donaties lukt het ons om de bus 
rijdend te houden.

De bus sponsoren in 2021 waren: Autobedrijf de Rooij, 
Van de Hoef transport, Burgersdijk makelaar, Schil-
dersbedrijf Van Doorn, Autoschade Markus, Vink Wit-
goed, De Wilde metaal, Parket Von Hebel, Gilde per-
soneel, Stichting Delta De Bilt, Hoefakker hoveniers en 
Van der Valk Hotel De Bilt.

MAGAZIJN
Dagelijks zijn 2 à 3 mensen in het magazijn bezig om de 
binnengebrachte 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. De voorraad van het magazijn is in 2021 aange-
vuld met behulp van één winkelactie en in corona tijd met 
allerlei donaties van bedrijven en particulieren en extra 
aankopen. Dat laatste gebeurt met de voor dat doel extra 
financiële donaties.
In 2020 zijn wij gestart met het in kaart brengen van de 
voorraad in het magazijn zodat duidelijk is wat er wel en 
niet voldoende in voorraad is voor de uitgifte. In Excel is 
een magazijn-beheersysteem in ontwikkeling. Inmiddels 
zijn alle houdbare producten daarin opgenomen.
Gedurende de lockdown eind 2021 hebben we nog weer 
dankbaar gebruik gemaakt van de vriescapaciteit bij res-
taurant Van der Valk die deze capaciteit toen nood-
gedwongen niet gebruikte.  

 

TRANSPORT
Wekelijks gingen van maandag tot en met zaterdag gaan 
onder normale omstandigheden 2 of 3 chauffeurs op 
pad om bij een aantal winkels producten op te halen. 
Gedurende de coronacrisis vanaf maart één chauffeur 
zonder bijrijder met uitzondering van de ritten naar 
Arnhem. Omdat de supers steeds beter het overschot 
aan voedsel weten te beperken kunnen lokaal vrijwel 
uitsluitend met regelmaat ingevroren artikelen worden 
opgehaald. Om onze kosten te beperken doen we dat 
sinds eind 2021 alleen nog op dinsdag en vrijdag omdat 
voor ingevroren artikelen dagelijks ophalen niet nodig 
is. Brood halen we wel nog elke dag op bij twee super-
markten. “John’s brood” heet sinds het najaar “John’s” en 
levert dus geen brood meer. Op maandag en donderdag 
halen chauffeurs naast de dagelijkse winkelroute pro-
ducten uit het distributiecentrum in Arnhem voor De 
Bilt. Op vrijdag worden verse groenten en fruit, die wij 
inkopen met het budget van de gemeente opgehaald bij 
Westeneng in Zeist. Alle ritten worden gecoördineerd 
door de transportcoördinator.

In 2021 worden de chauffeurs bijgestaan door de bus 
van Stichting Mens voor het rondbrengen van de pa-
kketten die de afnemers niet zelf kunnen komen opha-
len wegens leeftijd of vanwege het corona risico.
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VOEDSELVEILIGHEID
Viermaal per jaar maken wij 
een kwartaalrapportage op 
van de voedselveiligheid 
bewaking. Bij de controles 
van de Houwers Groep, die 
door het jaar heen onaange-
kondigd worden gehouden, 
bleek dat wij nog steeds 
voldoen aan de eisen van 
de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) 
op het gebied van voed-
selveiligheid en hygiëne. De 
controleur was tevreden over 

hetgeen hij aantrof, en het in 2014 behaalde ‘groene’ certi-
ficaat is verlengd.

INPAKKERS
Op maandag- en woensdagmiddag worden vanaf maart 
2020 door 4 à 5 mensen de pakketten met lang houdbare 
artikelen zoveel mogelijk gevuld en op nummer klaargezet 
voor de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. 

GASTVROUWEN EN -HEREN
De voedselpakketten worden vanaf maart 2020 weer op 
dinsdag- en vrijdagmiddag door onze gastvrouwen en 
gastheren uitgereikt aan de afnemers van onze Voedsel-
bank. De gastvrouwen en-heren vullen de pakketten aan 
met koelverse, diepvries- en kort houdbare producten.
Zij pakken uit veiligheidsoverweging niet samen met de 
afnemer de kratten uit.

SOCIAL MEDIA
Het team social media is vrijwel dagelijks actief om het 
werk van de voedselbank te promoten. Tot in het najaar 
gebeurde dat onder de bezielende leiding van 
Lucy Duindam.
Ondanks een haar slopende ziekte heeft zij dat tot het 
laatst met een aanstekelijke drive gedaan. Op 28 oktober 
overleed Lucy. Zij heeft niet alleen voor onze voedselbank, 
maar ook voor Voedselbanken Nederland haar bijdrage 
geleverd. Gelukkig heeft zij nog voor haar overlijden 
gezorgd dat het stokje kon worden overgedragen. Donja 
Hoevers heeft haar taken overgenomen.  
Het team plaatst onder meer berichten over aanvragen 
voedselhulp, het ondersteunt acties van de voedselbank, 
bedankt sponsors en donateurs, maakt aantallen afnemers 
bekend en meld vacatures. Dat gebeurt met zoveel als 
mogelijk een link naar onze website. 
Het team is trots op de aanwas van aantallen volgers en 
likes, maar zet zich ook actief in om wie zich niet als 
volger wil registreren in staat te stellen ons makkelijk te 
vinden. Onze vrijwilligers weten het team ook steeds beter 
te vinden en van informatie te voorzien.

Onze website is tot 1 juni beheerd door Wolf Hylkema. 
Hij heeft onze website duidelijk verbeterd en up-to-date 
gemaakt. Gelukkig heeft hij zelf voor een naadloze over-
dracht van het beheer van de website gezorgd. Vanaf juni 
kunnen we ons verlaten op de ondersteuning van Martijn 
Piggen. In december heeft hij onze webwinkel gestart, 
waarmee de mogelijkheid is geopend om direct via de 
website producten voor onze afnemers te kopen 

CATERING
Een van onze vrijwilligers zorgt elke uitgifte voor de kof-
fie, thee en de lunch. Haar mogelijkheden om de 
afnemers op iets lekkers bij de koffie of thee te 
vergasten zijn door de beperkte ruimte in corona tijd he-
laas niet mogelijk. De vrijwilligers worden door haar wel 
voorzien met koffie en iets lekkers.
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BESTUUR EN COÖRDINATOREN
Maandelijks, om de maand met coördinatoren, heeft het 
bestuur via zoom vergaderd. Zo heeft het bestuur 
deelgenomen aan een pilot voor professionalisering van 
een digitaal vrijwilligersbeheer en heeft het gepartici-
peerd in gemeentelijke initiatieven. We waren aanwezig 
op 25 september op de ontmoetingsdag “we gaan weer 
open”. In oktober ontvingen we het groene lintje 2021 als 
meest duurzame organisatie in De Bilt.

In april heeft René Grotenhuis ons laten weten zijn 
bestuurslidmaatschap te moeten beëindigen. Op 8 
december is hij overleden. Hij heeft maar kort zijn 
bijdrage kunnen leveren, maar dat heeft hij wel met veel 
verve gedaan en daarvoor zijn wij heel dankbaar.

De coördinatie van de uitgifte is in handen van Jacq 
Berk, Corry de Rooij en Marja Spelt. Met zijn drieën 
coördineren zij de uitgifte. Zij maken de afnemerslijst, 
houden toezicht op de beoordelingen van deze 
afnemers door onze externe partners. Regelmatig is er 
met deze beoordelaars overleg. Ook verzorgen zij de 
nieuwe inschrijvingen.  

In het najaar is gestart met een nieuw administratiesys-
teem, Voedselbank.nu. Vooralsnog draait het oude 
programma nog schaduw. Zij zijn de contactpersonen 
voor de afnemers. Tijdens de uitgifte begeleiden zij de 
afnemers en zijn zij een luisterend oor.

De coördinatie van ons voedseltransport is in handen 
van Jaap Kingma, de coördinatie van de evenementen is 
in handen van Bas van Nooten.

De coördinatie van het magazijn is in handen van Roelof 
de Boer, helaas slechts kort met steun van René 
Grotenhuis. Vanaf juni heeft Tino Bakker onze gelederen 
versterkt en wordt het magazijn door hem samen met 
Roelof gecoördineerd.

VOEDSELBANK DE BILT 10 JAAR
Onze voedselbank is opgericht op 29 juni 2011.
In het jubileumjaar 2021 is daaraan aandacht besteed met 
en aantal door Lucy Duindam nog gemaakte interviews 
met vrijwilligers van het eerste uur., die in de lokale pers 
zijn verschenen.

Op 30 juni hebben wij in een wegens corona uiterst sobere 
viering (alleen het bestuur, coördinatoren, vrijwilligers 
van het eerste uur en de naaste familie van Jacq Berk 
waren daarbij fysiek aanwezig) ons tweede lustrum in het 
H.F. Witte Dorpshuis gevierd. De overige vrijwilligers 
konden die bijeenkomst volgen via streaming.  

Voorafgaand aan die bijeenkomst ontving Jacq, vrijwil-
liger/coördinator van het eerste uur, op het 
gemeentehuis uit handen van onze burgemeester voor 
zijn vele en langdurige vrijwilligerswerkzaamheden een 
koninklijk onderscheiding 
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4. Financiën:
oals elk jaar gaf de begroting van 2021 een 
negatief resultaat. De Voedselbank is helemaal 
afhankelijk van donaties en die zijn lastig te 
begroten. Dit jaar hebben wij meer donaties 

van particulieren ontvangen zowel via de website als di-
rect op de bankrekening. Ook dit jaar is het aantal 
donateurs gegroeid daardoor is het gelukt om het boek-
jaar positief af te sluiten. 

Het aantal sponsors voor de koelbus is afgenomen. Het is 
wel deels gelukt om de kosten te dekken met de inkom-
sten van reclame stickers op de bus.

De gemeente De Bilt heeft ook dit jaar gekozen voor een 
structurele subsidie. In het kader van het armoedebeleid 
kregen wij € 13.000 voor de aanvulling van verse pro-
ducten. Voor de algemene kosten kregen wij € 3.450.

Van deze subsidie en van de donaties moeten de kosten 
betaald worden voor onder meer vervoer, brandstof, 
wegenbelasting, onderhoud van koelinstallaties, verze-
keringen en kantoorbenodigdheden. De Voedselbank 
heeft slechts een klein aantal donateurs die maandelijks 
een vast bedrag overmaken en de overige inkomsten zijn 
lastig te ramen. Gelukkig is dit jaar het aantal donateurs 
gegroeid. Daardoor is het gelukt om het boekjaar positief 
af te sluiten. Alle vrijwilligers hebben zich ingezet om hier 
verandering in te brengen zowel aan de inkomsten als aan 
de uitgavenkant. In 2021 is een deel van de kosten voor de 
koelbus met behulp van sponsorgeld gedekt. Dit jaar heeft 
deze sponsorwerving een bedrag van € 3.900 opgebracht.

Er zijn regelmatig acties van particulieren en bedrijven 
die ons naast voedsel ook financiële giften schenken. 
Financiële ondersteuning kregen wij verder dit jaar van 
de kerken, SSW, Missie 538, Kootje Foundation, Lions, 
Rotary De Bilt-Bilthoven, Socialistische partij, PCI Mar-
tha en Maria, Kiwanis, statiegeldacties en Voedselbanken 
Nederland. 

RESULTATEN 2020
Begin 2022 waren gereed: het Financieel Jaarverslag 2021, 
de Verlies-en Winstrekening over 2021, de balans ultimo 
31-12-2021 en de door het bestuur goedgekeurde begro-
ting voor 2022. Deze stukken staan integraal gepubliceerd 
op onze website.

€
Z
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INKOMSTEN in € begroting gerealiseerd vrij te besteden geoormerkt

donaties particulieren  2.500 8.807  8.807   
donaties kerken  1.750 3.161  3.161   
donaties organisaties     500 5.856  5.856   
donaties met oormerk  1.500             14.909    14.909
donatie corona    2.322        2.322
donatie lustrum          200              200
Voedselbanken NL  1.000 2.000  2.000   
Gemeente De Bilt  13.000            16.450  3.450 13.000
busreclame  4.200 3.900     
rente en div        89      89   

TOTAAL INKOMSTEN          24.7450             57.694                27.263                        30.431
     
  UITGAVEN in € begroting gerealiseerd
     
Vervoerskosten     
koelbus afschrijving 6.000 4.200   
diesel 2.700 3.667   
onderhoud bus en div 3.500 7.063   
wegenbelasting 2.500 2.565   
verzekering bus 2.700 1.640   
SUBTOTAAL                                           17.400             19.135   
     
Organisatiekosten     
alg kosten 1.200    770   
tel kosten    480    305   
div gebouw 1.000    106   
corona  2.062
magazijn    500    561   
winkel    500       
onderhoud apparaten 1.750 2.483   
afschrijving koeling 1.437 1.437   
afschrijving koel- en vriescel 1.660 1.660   
database en website 1.200    187   
PR     600    250   
drukkosten    250      35   
verzekering algemeen    375    869   
comp en printer    400    539   
bank    230    249   
vrijwilligers    250 2.581   
SUBTOTAAL                                           11.832             14.093   
     
materialen voor afnemers     
materialen voor afnemers 10.000 13.685   
producten voor magazijn   10.534   
bonnen voor afnemers     3.350   
SUBTOTAAL 10.000 27.569   
     
TOTAAL UITGAVEN 39.232 60.797   
     
RESULTAAT -14.782 -3.104
Vrijval via reserve    9.940
Resultaat na vrijval reserve   6.836

Financieel overzicht 
STICHTING VOEDSELBANK DE BILT 2020
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KORTE TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN 2021
Eind 2021 is aan de bestuurstafel de begroting voor 2022 
vastgesteld. De te verwachte opbrengsten zijn 
€ 39.440. De Gemeente De Bilt heeft, wegens de te 
verwachten groei van het aantal gezinnen, de subsidie 
voor 2022 verhoogd naar € 15.600 voor de aankoop van 
verse producten en € 4.140 als structurele bijdrage in de 
kosten. Voor de sponsoring van de koelbus verwachten 
wij dit jaar € 3.600 te ontvangen.

Bij de uitgaven zijn extra posten opgenomen voor de uit-
gaven die wij verwachten voor corona, de afschrijving van 
de koel- en vriescellen. Verder staat er een bedrag begroot 
voor de aankopen van producten voor het magazijn van 
€ 13.520. Doordat er voorlopig geen acties bij de super-
markten mogelijk zijn om het magazijn aan te vullen zijn 
wij genoodzaakt om zelf m.b.v. donaties de producten 
voor het magazijn in te kopen. Wij hopen hiervoor met 
aandacht in de lokale pers en de website voldoende geld 
binnen te krijgen om de aankopen te kunnen doen.

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 kascon-
trolecommissie samengesteld
De leden van de kascontrolecommissie zijn in 2022 
uitgenodigd om de boeken en financiële bescheiden te 
controleren. In april heeft de kascommissie, bestaande uit 
Th. Pluijter en R. Morel een verslag inzake de jaarcijfers 
2021 opgesteld. Hieruit blijkt dat de kascommissie geen 
onregelmatigheden heeft gevonden en geen bezwaren ziet 
de jaarrekening 2021 vast te stellen.
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Bijlage 1: Geschiedenis, 
achtergrond en werkwijze

MISSIE
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste 
mensen in Nederland, en doen dat uitsluitend met vrijwil-
ligers.

DOELSTELLINGEN
•Het bieden van directe voedselhulp aan de armste 
mensen.
•Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

VERWERVING VAN VOEDSEL EN MIDDELEN
De stichting tracht haar doelen 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, Jumbo, Spar, Ekoplaza, 
 Albert Heijn De Bilt, Albert Heijn Bilthoven en de 
 Dirk in de Bilt..
o Regelmatig ontvangen wij voedsel van kerken binnen 
 de gemeente, van particulieren en incidenteel van 
 anderen, zoals door horecabedrijven, die door 
 plotselinge sluiting met overschotten werden gecon
 fronteerd. Wij hebben gedurende de eerst lockdown 
 dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid dat 
 grote hoeveelheden kort houdbare goederen in de 
 toen beschikbare koelruimte van Van der Valk kon 
 “logeren”. Aan het eind van die lockdown hebben we 
 onze eigen koel- en vriescapaciteit gelukkig juist op 
 tijd aanzienlijk kunnen uitbreiden.
o Vrijwel wekelijks ontvangen onze afnemers ook 
 bloemen van Fonvillle, niet om op te eten, maar het 
 fleurt het leven wel op.
o Gedurende het seizoen ontvangen we wekelijks appels 
 en/of peren van kwekerij Westeneng uit Zeist.

B.  Het ophalen van door de Vereniging Voedselbanken  
 Nederland kosteloos ter beschikking gestelde 
 levensmiddelen. Dit betreft landelijk door fabrikanten  
 of grootwinkelbedrijven ter beschikking gestelde   
 levensmiddelen. Deze halen we op in het Regionaal  
 Distributiecentrum in Arnhem.
C. Het verwerven van financiële middelen.
D. Het verwerven van materiële ondersteuning.

Voor de activiteiten A en B werken we op logistiek gebied 
samen met Voedselbank Zeist. Eventuele overschotten aan 
voedsel worden gedeeld met de andere Voedselbanken in 
de regio Utrecht via een daarvoor opgezette regio-app.
 
De volgende kerken voorzien ons ook structureel van vo-
edsel doordat zij het hele jaar door inzamelen: Boskapel, 
Immanuelkerk, Michaelkerk, Opstandingskerk, Ma-
ria Christina Den Dolder, Centrumkerk, Zuiderkapel, 
Dorpskerk De Bilt, OLV-kerk Bilthoven, Oosterlichtkerk, 
Hersteld Hervormde Gemeente Maartensdijk, Maarten-
sparochie Maartensdijk, Ontmoetingskerk, Hervormde 
gemeente Westbroek.

Ook ontvangen we regelmatig groente en fruit van de 
moestuinen Kloosterpark en Vollenhove, moestuinv-
ereniging Tuinmaar Maartensdijk en de boomgaard aan 
de Voordorpsedijk.

oedselbank 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 in 2011 een ruimte beschikbaar in “het 
Sociaal Warenhuis” aan de Molenkamp 48 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 2021 “vieren” 
wij ons tienjarig bestaan. Wij hopen daar op gepaste wijze bij stil te staan

V
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Bijlage 2: Criteria om in 
aanmerking te komen voor 
een voedselpakket

ij 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. Sinds 1 januari 2020 geldt als norm dat, indien er 
aan leefgeld per maand minder overblijft dan de volgende bedragen, een huishouden in aanmerking 

komt voor een voedselpakket: € 150,- per huishouden plus € 100,- per gezinslid.

VOORBEELDBEDRAGEN:
€ 350,- voor een echtpaar,
€ 550,- voor een gezin met 2 kinderen,
€ 450,- voor een alleenstaande moeder met 2 kinderen.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS ZIJN:
o Sociaal Team Mens De Bilt
o Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
o Humanitas Heuvelrug
o Kwintes
o Leger des Heils
o Centrum Jeugd en gezin
o Sociaal Raadslieden Zeist e.o.
o Jayda cc
o Actief schuldhulp
o Abrona
o Bijzondere zorg Midden Nederland
o Op orde
o Zideris ambulante zorg
o Voorzet begeleiding
o Kommak, begeleiding in zorg voor migranten
o Stil Utrecht (voor uitgeprocedeerde asielzoekers)

De afnemers worden iedere 3 maanden opnieuw beoor-
deeld. Er is regelmatig overleg tussen de beoordelaars van 
bovenstaande organisaties en onze coördinatoren.

W
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Bijlage 3: Algemene 
gegevens
De Stichting Voedselbank is statutair gevestigd in De Bilt
Postadres: Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt

BESTUUR
Bestuur
Voorzitter   J. van Hulst
Secretaris   A. Schellart
2e secretaris   T. Siegerink
Penningmeester   D. Beijer
Fondsenwerving   J. Cohen

E-mail: contact@voedselbankdebilt.nl
Website: www.voedselbankdebilt.nl
Facebook: facebook.com/voedselbankDB
Twitter: www.twitter.com/VoedselbDeBilt
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/voedselbank-de-bilt

Kamer van Koophandel nummer   53078969
Inschrijving Handelsregister   05-07-2011
Akte van oprichting   29-06-2011
Fiscaal nummer   850736699
Fiscale status   ANBI
Bankrekening:    NL81RABO0139241612
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