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UOED§ELBATIGlI

Hengelosestraat 108

7514AK Enschede

Stlchting Voedselbank Enschede Haaksbergen
T.a.v. het bestuur
Hengelosestraat 108
7514AK ENSCHEDE

Enscheds, 16 juli 2021

Geacht besluur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaanekening 2020 van de door u bestuurde stichting.

Opdracht

lngevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Voedselbank
Enschede Haaksbergen gevestigd aan de Hengelosestraat 108 te Enschede.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 13 december 2005 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het gratis verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen aan personon en gezinnen in Enschede en omgeving
die niet zelfstandig in dit levensonderhoud kunnen voorzien.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08141354 en is

statutair gevestigd te Enschede.

ln de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelllng per 31 december 2020

Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen is aangernerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Bëogende lnstelling
(ANBI) ingevolge artjkel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWfl) met RS|N-nummer 8Í6848658.
De Stichting is niet belastingplichtig uit hoofde van de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Hoogachtend,

H. van de Wetering
Penningmeester

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

de heer R. Gardenbroek
de heer F. Paats
de heer H. van de Wetering



Stichting Voedselbank Enschede Flaaksbergen
gevestigd le Enschede

JaarverslaE

Flnanciële positie

{in eura's)

Ter analyse van de Íinanciële posilie dienl de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

[-iquide míddelen
Vorderingen en overlopende activa
Voorraden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termiin

Materië[e vaste actíva

GeÍinancierd met op lange termiin beschlN<bare middelen

Deze financiering vond plaals met:

Eigen vermogen

31-í2-2020 31-í2-20'19

186.553

'Í1.000

-4A.7A2

147.196
11.0ï5

156.851

67.730

224.58't 203,003

n4"581 203.003

-4A.782

11-000
-11.0't5
39.357

ï58.211

44.752

t24.581 203.O03

Het werkkapitaal is in 2020 gedaald met € 1.360 ten opzichte van 20í9, hetgeen als volgrt wordt gespeciíiceerd:

2020

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva

Toename voonaden
AÍnarne vorderingen er-l overlopende activa
Toename liquide middelen

_139p_

De liquide middelen zijn in 2020 toegenornen met € 39.357 ten opzichte van 2019, hetgeen l'rader gespeciÍiceerd wordt

in het kasstroornoverzichl.



§lichting Yoedselbank Enschede tlaaksbergen
gevestigd te Ensehede

Jaar.rrerslag

Bespreklng Yan de restlltaten

{in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staai yan balen en lasten kunnen de resutlaten aver 202a *n 2019 als vclgtt in euro's

en procenten van de baten worden weergsgeven:

2820 2019

ln "É van de
baten

B7.gA3 100,0 217.882 100,0

ln 7" van de€ brt"n e

Baten

Baten -l- directe lastem

Afschriivingskoslen
Kosten vrijwilligers
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten

Kantoorkssten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Andere kosterl

Som der exPloitatielasten

Exploitatieresultaat

Financiële balen en lasten

Resultaat

x7.a82 100,0

'15.599 v,2
1.924 0,9

64.743 29,8

3.084 1,4

4.2A8 1,9

23.782 11,0

209 0,1

-10.945 - -5,0

137.903

16.924
3.927

63.043
409

3.971

18.061

1.933
7.§00

100,0

12,3

2,8
45,7

0,3
2,9

13,1

1,4

5,5

115.868 84,0 102.604

-1,a.4rB

47,3

52,7

-0,2

22.035

-457

16,0

-0,3 -481

21,578 15J 113.997 52,5

UOEB§EL3À}IT(EH.IIL$t linschedt: I Ia aksbergen



Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen
gevestigd te Enschede

Jaarverslag

Bespreking van de resuttaten
(in euro's)

De speciÍicatie van de afname van het resultaat van€92419, ten opzichté van 2019, is als volgt:

Afname baten -/- directe lasten

Toonam e aÍschrijvi ngskosten
Toename kosten vrijwilligers
Afname huisvestingskosten
Afname exploitatie- en machinekosten
Afname kantoorkosten
Afnalne autokosten
Toename verkoopkostën
Toename algemene kosten
Toename andere kosten

Per saldo toename som der exploitatíelasten

Af name exploitatiereau ltaat

Toename Íinanciële baten en lasten

AÍname resultaat

Enscheds, 16 juli 2021

2020

1.325
2.003

-1.700
-2.675

-237
-5.721

1.933
7.391

10.945

-79.175

13.264

-s2.443

24

-92.4Í I

H. van de Wetering

UOEDSELBATIIG]I



§tichting Voedselbank Ënschede tNaaksbergen
geveslígd le Enschede

Bestuursverslag

Staat van baten en lasten 2020

Algemene ioelichting en grondslagen voor Íinanciéle verslaggeving

Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten

Kasstroomoverzichï

Algemeen

Samenvatting

De Sticl'rting Voedselbank Enschede-Haaksbergen is in novernber 2006 opgericht en biedt directe voedselhulp aan

de armste mensen in Enschede en Haaksbergen. Een tweede doelstelling van de Voedselbank is het voorkomen

van verspilling van goed yoedsel. Voedselbanken werken uitsluilend met (onbetaalde) vrijwilligers.

ln maart 2020 werden r*e allemaal oyervallen door de Corona pandernie. Met de futlp van veel nieuwe en exlerne

vrijwilligers is het ons gelukt orn onze Voedselbank spen tp houden. Daarbij moet ook de Íinanciële, personele en

materiële steun veríneld worden die rre hebben ontvangen van scholen en instelllngen, horeca en bedrijven,

particulieren en service clubs.
Het aantal cliënten isin202O slabiel gebleven, hoewel een toename werd ventracht. ln maaÍ'l/april was er zetÍs een

aíname, waarschijnlijk yeroorzaakt door de angsl voor besmetting. Het aantal cliënten hee{t zich aan het eind van l-let

jaar weer hersteld tot het sude niveau.

Het aanbod van voedselis in 2020 wisselend geweest. ïijdens dB eerste lockdown hebben vrte veel aanbod van

verswaar uit de horeca gekregen- Maar later in het jaan waren er ïekorten aan droagwaren. Deze hebben we kunnen

opvangen door voedsel te kopen uit geoormerkte dsnaties'
Het aantaldonaties van parliculieÍen, instellingen en bedr[iven is in 2020 enonn toegenomen in vergelijkireg met

voorgaande jaren. De pandemie heeÍt in deze moeilijke tijden duideliik veel solidarËeit met het armste deel van de

sarnenleving losgemaakt.
We hebben twee nieuwe bestuursleden kunnen begroeten. Esther Meiinen is ons nieuwe bestuurslid Cornrnunricatie

en PFI en Lennard Swaders heeft de taak van bestuurslid Vrijwilligerszaken op zich genonren.

l-"let íntegriteitsbelekl, zaals opgesteld dsor Voedselbanken NL, is verder geïrpfementeerd en we ziin gevorderd met

ons kwaliteitshandboek mËt een beschrijving van alle procedures, processen, taakomschriivingen en

verantwoordelijkheden voor de hele arganisalie.

De huuroyereenkomst voor ons pand a,an de Hengelosestraat in Enschede is voor een periode van vijf jaar verlengd.

Energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd, ,*aaron er voorbereiding voor het plaalsen van zonnspanelen in

2021.
We zijn actiever geworden op sociale media zoals Facebook en Linkedln'

(tÍí)ï$ffir?*f*ffi;,-'



Vaedselbank Ënschede-Haaksbergen en de CCIrofia Crisis

Onze Voedselbank had vele plannen yocr 2020. We wilden de organisatie verder versíerken middels het opstelle'n

van €en organisatie-handhoek, vacatures voor besluursleden invullen, niellvvË cliënten werverN, actieÍ op zoek naar

nieuwe sponsoren, verdere verbelering van de huisveslíng in Enschede, energiebesparing, introductie van esn

supen'narktmodel voor uitgifte en de website verder invullen-

We hebben daar een hegin rnee gernaakt rnaar, zaals iedereen, werden we in maart 2020 overvallen door de Corona

crisis. Openhouden van de Voedselbank tijdens de lockdown werd ons hooÍddoel. De crisis leidde ertoe dat een

aantal vrijwilligers dal tot de risicogroepen behoort thuis bleven en de aanvoer uil de supermarkten Íors kromp" Aan

de andere kani, doordat veel groepsbijeenkornsten niel dcorgingen kregren we gelukk§ veel aar&od voor tiidelijke

vrijwilligers via Stichting Preseni. ledere dag kwamen er lwee gemeenteraadsleden helpen, SVEI#§ifa bood hulp

aan, chauÍÍeurs van Brookhuis bestuurden wekenlang onze bussen en horeca personeel en studentem stonden klaar

om bij te springen bij het in- en overpakken. Door alle gedwongen sluitingen van scholen en horeca kregen we ueel

aanbod van vercwaar en vooralveelÍruit.

Om tijdens de uitgifte op vrljdag veilig te kunnen werken hebben tve een aantal aanpassingen gedaan. Er mag per

huishouden rnaar één persoon naar binnen, gebruik van een urinkelwagen is verplicht, en mondkapjes zijn zowel

voor cliËnten als vrijwilligers verplicht. De groente-en-fruil balie is uitgrebreid naar dde uitgiÍtepunten om de lijd dai
onze cliënten in de uitgiftehalíqnzo kod mogelijk te maken. Ook in de Lourdeskerk in Haaksbergen zijn de nodige
maatregelen genomen. Met deze aanpassingen konden we open bliiven en veilíg vverken. Ér zíin gelukkig onder onze
vrijwilligers in2A20 geen Corona besrnettingen gewee§l.

Het aantal cliënten dat ons wekelijks bezochf is gedurende de eersle lockdown aÍgenomen. Waarschl.inlijk orndat ook

onze cliënten bevreesd waren voor een mogelijke besrnetting. Maar nade zomer is het aantal cliënten weer

toegenomen tot het niveau van voor het uitbreken van de Corona crisis-

lfii) yoEplELBÀurGrI. rtr L
\,r. ./ F,nsrhede ,ÍIaaksbergen



Vervolg - Voedselbank Enschede-Haaksbergen en de Corana Crisis

We hebben er alles aangedaan srn door te kunnen gaan. Mede door aanpassingen van de werkwiize om ie
voorkornen dal er een rij wachtenden zou ontstaan en door de Corona-richflijnen te volgen is hel gelukl om liidens de
€erste lockdown en de resl van 2020 open te blijven. Bij het uilbreken vare de crisis heeft het bestuur vnivuel dagelijks
teleÍonisch overlegd. Na april zijn we §'ëer overgegaan op de maandelijkse vergaderingen, die -op een enkele

uitzondering na- via ïeams plaatsvonden.

Gedurende de zomermaanden is de situatie verder genormaliseerd, Het aanbod van vsedsel is op peilgebleven, en

vye konden een Ílink aantal nieuyye vrijwilligers verwelkornen, nadat de lijdelijke vnijwilligers weer leruggekeerd ultaren

naar hun eigen werk" En yye hebben wesr ecn begin kunnen rnaken met.het uilvoeren van enkele van onza plannen.

Opvallend was het enorme aanlal kleine en grole Íinanciële donalies dat we mochten ontvangen van inslellingen,

bedrijven en particulieren, veelalgeoormerkt orn voedselte kopen.

ln het najaar van 2020 is de uitgiÍte op dinsdag en vrijdag ononderbroken doorgegaan en ook het aanbod van
voedsel was vrijwelvoldoende om een gezond pakket uit te kunnen delen. We l'rebben in heperkte male voedsel bij
rnoeten kopen, rnet name droogwanen.

Het is nog onduideliik wat er ín 2t21 zal gaan gebeuren. De verwacflöng is dat een sroïer aamtal mensen een beroep
op de Voedselbank zal gaan doen. Er zíjn seenario's opgesteld waalmee tr,e een groei van 25 tat 3O percent kunnen
0pvangen.

Ensrlrerle . Í laaksltergen



Bestuur

Flet bestur.rr bestond in 2020 uit de voigende personen:
- Fluud Gardenbroek, vooaitter
- Fred Faats, secrelaris
- Flenk van de Wetering, penningrneester
- Wim Sprakel, bestuurslid voedselverwerving;
- Vacature, besiuurslid voedselhandling en uitgifte
- Esther Meijnen, bestuurslid communicatie & PB {vanaÍ september 2020)

- Dineke van der Velde, bestuurslid cliënlenzaken
- Lennard swaders, besluurslid vrijwilligerszaken {vanaÍ september 2028}

D,e Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft in 2020 afscheid genomen van Henk Mulden als bestuurslid [nkoop.

l-lenk blijft actieÍ als vrijwilliger. Het bestuur heeft besloten om de positie niet meer als bestuurspost te verwllen nraar

per (inkoop-) project eon coördinator te benoemen. ln seplember 2020 zijn Esther Meijnen en Lennard Swaders

ioegetreden als besluurslÍd voor Communicatie en FB en bestuurslid Vrijwilligers. Esther is vanuit haar werk bii de

RAÉO bank eerder betrokken geweest bíj projecten van de Voedselbvank en Lennard is al enkele jaren actieÍ als

vrijwilliger, rnei name ti,idens de uitgifte np wíidag.

Na een kort ziekbed is Herman Fleer, onze eoördinator in Haaksbergen, op 16 aprll 2020 overleden. Flerynan was het

gezicht van de Voedselbank in Haaksbergen. Zijn vrolijkheid en lach, ziin charme en zijn mooie verhalen gaan we

rnissen. Zijn opvolger, Jos Wetzelaer, is in.iuni aangetreden.

í.1ïlr,:ïip.ïH#ffi ,';*'



lntegriteitsbeleid

Klanten, toeleveranciers, donateurs en alle andere betrokkenen moeten erop l<unnen vefirouwen dat Voedselbanken

integer ontgaan met klanten, voedsel en donaties en natuurlijk ool( met onze eigen vrijwilligers. Voedselbanken

hebben een goede reputatie en krijgen daardoor veel voedsel en geld. We willen dat graag zo houden en

Voedselbanken Nederland heeÍt een stappenplan opgesteld met daarin een code waarin een aantal verplichtingen

zijn opgenomen om de integriteit te handhaven en bevorderen. Tot deze verplichtingen behoren een privacy

statement op de website, een actieÍ Arbobeleid, handboek voedselveiligheid volgen, I<lachtenregeling op de website,

alle bestuursleden tekenen een geheimhoudingsverklaring, een ANBI-status, en voedselbanken hebben een

onaÍhankelijke vertrouwenspersoon. Onze Voedselbank voldeed aan de meesle verplichtingen van de code. We
hebben in 2020 actie ondernomen waar nodig.

De aÍgelopen jaren hebben we een eigen en interne vertrouwenspersoon gehad. We hebben in 2020 besloten om

gebruik te maken van de vefirouwenspersonen van Voedselbanken NL, enerziids omdat het meer afstand creèert bij

interne conÍlicten en anderzijds omdat er binnen onze organisatie geen geschikte kandidaat was voor deze functie.

De vertrouwenspersonen van Voedselbanken NL zijn beschikbaar voor vrijwilligers bij de aangesloten
Voedselbanken. We hebben ons Arbobeleid en onze klachtenregeling geaclualiseerd.

P e rs o n e e I s v e rg ad er i n g

De Personeelsvergadering waarvan alle vrijwilligers deeluitmaken en die eind 2019 is opgericht ter vervanging van

de Klankbordgroep (KBG) is in 2020 niet bijeengekomen wegens de Corona crisis. Het is de bedoeling dat deze
vergadering twee keer per jaar plaatsvindt. Hopelijk kunnen deze bijeenkomsten in 2A21 gehouden worden om de
uitwisseling van ideeen en inÍormatie tussen vrijwilligers en bestuur te versterken-

O rg ani s ati eo n twi kkeli n g : H and bo ek

Het aÍgelopen jaar is er goede voortgang geboekt met het opstellen van een kwaliteitshandboek met een beschrijving
van alle procedures, processen, taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voor de hele organisatie. Daarbij is
gekozen voor beschrijvingen op twee niveaus. Enerzijds wil de Voedselbank haar werkwijze vasileggen en daarmee
ook de kwaliteit voor de langere termijn waarborgen. Hiermee geeít zij richting subsidiegevers aan een betrouwbare

en volwaardige speler te zijn bij de realisatie van haar doel. Anderzijds zijn op het tweede niveau de processen op de

werkvloer in detail beschreven. De beschrijvingen op beide niveaus worden in overleg met bestuur en vrijwilligers op
de werkvloer opgesteld- Eind 2020 was het grootste deel op schrift gesteld en het handboek zal begin 2021 worden

aÍgerond.

ReoÍon ale same nwerki ng
Ook in 2020 overlegden de verschillende voedselbanken in de regio's Twente en Salland regelmatig. Dit betreÍt niet

alleen de samenwerking in het Regionaal Distributiecentrum in Deventer maar ook de onderlinge uitruil van voedsel

en andere waren, en samenwerking in transport.

UOEIISETBÀ}IKEH



Algermeen

Eedrijísvoertng en voedselveiligheid

Huisvesting
De $tichting Voedselbank Enschede-Haakbergen ís werkzaam op twee locaties. De huurovereenkornsl van ds
huidige locatie in Enschede is vedengd voor een periode van vijf iaar tot rnedio 2028. De uÍtgifte locatie van de
Voedselbank in Haaksbergen is gevestigd in de Lourdeskerk aan de Sonderenstraat 25 ín Haaksbergen. De

huuroyereenkomst kan jaarlijks verlengd worden. Er bestaan plannen voor verbouwing van hel complex rnaar h€t i§

niet duidelijk of dit voor ons gevolgen zal hebkn.
Sinds de zomervan 2020 sponsor! sehoonmaakbedrijÍ In het Veld ons elke maandag mei het schoonmaken van de
koel- en ompakruimtes, de kantoren en toiletten aan de Hengelosestraat in Enschde, En er is een nieuw

onderhoudscontract voor de koel- en vries installaiíes afgesloten.
Er is ook een begin genraakt met de yoorbereiding voor de aaníeg van 104 zonnepanelen op het dak van onze hal.

Het plan is opgesteld in overleg rnet Enschede Energie. De opbrengsi van de panelen zal orze energiekosten ílink
kunnen drukken. De inslallatie zal in maart 2021 plaatsvinden. Het ligt,n de bedoeling om sponsors voor de panelen

te vinden. Ook zijn er plannen ontwikkeld voor de verbeterÍng van het verwarmingssysteem in onze hal, aan te
leggen in het eerste lvuartaal van 2CI21. De werkomstandigheden van onze vrljwi|ligers zullen daannee hopeliik

verbeteren.

Transport
Onze trryee bussen yyorden dagelijks gehruíkt om goederen op te halen bii27 supermarkten in Enschede en

Haaksbergen, bij leverancíers in Enschede en omstreken en vooí het regelrnalige transport naar lmt Regicnaal

Distributíe Centrum in Deventer. Voor het laatste luerd ook capaciteil gehuurd bij een vervoersbedrijÍ. De bussen ziiro

verfraaid met de logo's en bedrijísnamen van onze sponsors.

íT iníraslructuur
OÍÍice 365 is ín gebruik genomen. De e-nrail adressen van de Voedselbank zijn aangepast en er is een begin
gemaakt met het overzetten yan hel archíef naar GfÍice 365. Na het begin van de Corsíla crisis zijn ue overgegaarr

op het digitaaí vergaderen. We gebruiken daarvoor Microsoft Teams.

Certificering

De jaarlijkse {onaangekondigde) keuring voor verlenging van het Groencerttficaat van de Nederlandse Voedsel- em

Warenautoriteit (NVWA) heeft in januari 2020 plaalsgevonden voor hel uitbreken van de Corona pandemie. Ook

ditrnaal is de keuring prima verlopen en is het ceriiÍicaat verlengd. De volEende hed<euring zal in het voorjaar van
2021 plaalsvinden, waarschijnliik vooraÍ aangekondigd.

12
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Voedselvarwewing

Algemeen
De gevolgen yan de pandemie hebben ook voor de voedselverwerving ingrijpende gevolgen gehad" De stroom uan

aanlebvÉrOe goedeien yanult bestaande kanalen werd vanwege genomen maatregplen ingeperkt oÍ droogden

so,n-is geheet op. Utaar nieuwe leveranciers (horeca-kanaali vonden de weg naar de Voedselbank. Ook de slroorn

goedeien vanuit het BDC in Deventer groeide Íors. Het dit jaar weer verlengde Groencertificaat is ook voor onze

ioeleveranciers een teken dat r*e verant.woord orngaan met de door hen beschikbaar gestelde produclen'

Supermarkten
De csntacten mei deelnemende supernrad<ten in ons werkgebied zljn goed. Er is veelvuldig via mail of telefanisch

conlact orn zaken aÍ te stemmen. Fysieke bezoeken t'rlnzoveel mogeliik beperkt g$leven §,egens de Corona

maatregelen.
Het aanbod is minder doordat supermarkten kiezen -in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ordemernen-

om voedselverspilling tegen te gaan. Frogramma's als "too good too wasle" l'uebben grote gevolgen voor de aanvoen

naar de voedselbankÉn. lmmers, producten met een korte houdbaarheidsdaturn (THï) worden nu op de rrvinkelvNoer

met korting aangeboden en komen dus niet nreer richting voedselbank.

Twee supermarkten die in de loop van heÍ jaar werden verbouwd moesten tiideliik de deuren sluiten. De

Voedselbank werd in de geÍegenheid gesteld om de vers {koel- en diepwies) vooraad op te halën. ln beide gevallen

een opbrengst van ruirn 100 gevulde kratten'

Bij tal van supermarkten kregen we de mogelijkheid orn de donatbknop op de ernballage-automalen te gebruikere'

De opbrengst komt ien goede aan de Voedselbank'
ln auguslus heefÍ een Íysieke inzameling van producten door vriiwilligers bíj een aanlal Al-{ vesligingen

plaatsgevonden maar de jaarlíjkse inzameling in de supermarkten in december kon vanwege Corona geen doorgang

vindeí. De werkgroep Voedselverweruing heeÍt een ahernatieve {Gorona-veilige) actie onlwikkeld. Middels een

geactiveerde barcode kolden csngurnent€n biideelnenrende supermarkien een donatie van € 1 of meer doen aan

de Voedselbank. Deze dgnatie werd reelrtstred<s yerrekend cp de kassabon-

De totaalbedragen (ruirn €zCI.AAAl,gerealiseerd bijde deelnemende supers, werden omgezet naa'r "boodschappen"

voor de Voedselbank . Deze ysonaden worden begin 2021 geleverd. De huldige voorraad in decernber maken het

noodzakelijk orn extra opslagruimte le creëren.

uo$t§rlBilill([il.!lL
Ensrhede' ÍIa«ksbergen
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V e wol g VoedseÍvewewi ng

QFI-Code
ln decernber werd middels een promotiecampagne de r.nogelijkheid van doneren via een le scannen OB-code

gestart. Opbrengst ruirn € 5.000"

D o u w e Egberts w aarde Pu nten
Samen met de Lions clubs in Enschede en Haaksbergen werd de traditionole inzarneling van DE waardepunten

georganiseerd. Voor elke ingeleverde 500 punten ontvangt de Voedeelbank een pak kofÍie van DE' De opbrengst

nearàeg dÍt jaar i.430.000 punien. De koffiepakken zullen medio Íebruari 2021 worden aangeleverd-

Leveranciers
Zonder de steun van onze trouwe toeleverancíers zouden wij niet in staal zijn om wekelijks een kwalitatieÍ goed

pakket yoor onze cliënten samen le stellen. Ardanta stelde via hun groenteleverancier Luiten wekelíiks Íruit

Leschikbaar aan de Voedselbank. Kantoorpersoneelvan Ardanta moest vanuit huis werken en het voor hen

beschikbare fruit werd nu gedoneerd aan de Voedselbank. Huuskes, aljarenlang ioeleverancier, heefi dil iaar

besloten orn de samenyverking uit te breiden en te intensiveren. Per week worden nu 15 dozen Írult exfa
beschikbaar gesteffi. Tcyens hebben vre de mogelijkheid om gelabelde donaties te besteden bij Huuskes"

Masterpack heeft vosr al onze cliënten en hun Íamilie i1100 prsonen) kerstdiners gesponsord. Hierdoor korden

onze cliënten met kerslrnis een viergangen diner serveren'

Kerstrnarkten & kerstpakketten
We konden dit jaar niet lijÍelijk aanwezíg zijn bij kerstmarkten van instellingen en bedrijven. Dit levert ons jaarNijks

altijd aanzienlijk veel op. Wel hebben we ook dit jaar yrreer de kerstpakketten van Unilever voor al onze cliënïen

ontvangen en ook Grolsch heeft kerstpakketten aan ons gedoneerd"

Prajecïen
acirter de schermen ziln lwee projecten ln yoorbereiding die uiellicht in 2A21 kunnen werden opEe§tart- We zijn aan

het onderzaeken of eÍ een mogelijkheid is {aldan niet in santenwerking met andere partijen} om een eiger

groenteluin te hebben.
Voorstellen worden uitgewerkt om voor onze cliènten een zogenaarnde venrendag te organiseren (persoonlijke

ve rzorging zoals vi sag ie, pedicure, haarverzorgi ng)'

Uiteraard zullen de beperkingen yan hel Corona-virus eersl opgeheven moeten zijn-

14
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Cf,íéntÈn

Begin 2020 rnaakten 385 huishouden gebruik van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Eind 2020 xas het

,"Àtal gestegen iot 4Sg huishoudens, !\,aarvan 35 uit Haaksbergen. Onze Voedselbank maakt deel uit van de regio

Salland-Twente van Voedselbanken NL. ln totaal halen 1.949 huishoudens met 4.§63 personen wekelilks hun

pakketten op bi de voedselbanken in de regio.

Tabel j: Aantal pgr§oneÍï en huishoudens Voedselbank Enschede-Haaksbergen, peÍ 1 januari 2020 en 31 december

2824
01 -0'í -2020 31 -12-2424

!-luishoudens Enschede 340 424
Fluishoudens Haaksbergen 45 35

Huishoudens tolaal 385 459

Fersonen Enschede
Personen Haaksbergen
Personen totaal

851 1031

109 89
960 1120

Gedurende het grooiste gedeelte van 2A2A overheerste Covíd-19 het gebeuren *p de Voedselbank. Ook de

Voedselbank Enschede-Haaksbergen werd gedwongen beschermende maairegelen te nemen. Cliénten rnoesten

zieh op het binnenterrein houden aan de 1,5 rneter afstand. Ook was het niet meer rnogelijk rnet meer dan één

persoon voedselpakketten af te halen. In de loop van hei jaar werd het ook verplicht een momdl<apie te dragen' ln

hoeyerre Covid-19 bijgedragen heeft aan de stijging van het aantalcliënten is niet te zeggen.

De voorlíchting via wi.ikcoaches en scholen oyer de werkzaamheden van de Voedselbank is in 2020 volledig stilgezet.

Dp Voedselbank biedt cliënten de mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende soorten voedselpakketten.

ln label 2 staan de aantallen uitgereikte pakketten per soort en per uitgiíteptlnt.

Tabel 2: Aantal en soorten voedselpakketten per uitgiftepunt Voedselbank Enschede-Haaksbergen, per 1 ianuari
2020en31 december202A

Enschede Haaksbergen

Pakketsoort A1-fJ-2A20 31-12-202A A1-A1-2020 31-12'2024
§tandaard 268 312 40 30

Moslim 82 93 4 5

Veoetaríseh I 16 1 0
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Veruolg Cliënten

In tabel 3 staan de gegevens oyer de afgelopen vijÍ jaren vermeld (per 31 decernber van hel betrefÍende jaari'

Tabel 3: Aantal huishor"ldens Voedselbank Enschede-l-rlaaksbergen, per 3'l december {2015-2020)
Aantalhuishoudens 31-12-201031-12-2017 31-12'2A18 3'l-12-2019 31-12-2420

Aantal pakketten 465 403
Aantal personen 1248 1039

401 530 45s
997 1293 112A

40,4 197 43,4

1p2§2A bedroeg het aantal kinderen onder 18 jaat 4*.ln 2O19 $íaren er 358 l<inderen in deze leeftiidsgroep'

De gemiddelde duur dat cliënten gebruik maken van de dienslen van de Voedselbank is lwaalÍ rnaanden'

Drieënveertig procent van de cliënten in 2020 betreft eenpersgonshuishoudens en ruim achttien procent

tweepersooÀshuishoudens. De overige cliënten hebben een huishouden bestaande uii drie oÍ meer personen. Zie

verder tabel 4.

Tabel 4: Omvang huishouden cliënten Voedselbank Enschede-Haaksbergen per 31 december 2019 en per 3ï
decernber 2O2O (in aantallen en percenlages)

Ornvang huishouden Peildalum 31 - í 2-201 I Feildatum 31 -1 2-2920
Aantal ln "/" Àantal ln o/"

1 persoon 160
2 personen 74

3 personen 60
4 personen 45
5 personen 34
6 personen 2D

7 personen 2
I en I personen 1

Totaal 396

18,76
15,1

11,4
8,7
5,0
0,5 4
0,25 3

85 18,5
62 13"5
46 10,0
42 9,'l
2A 4,3

0,9
8,7

100% 459 tr00"/"
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Vewolg Cliënten

Éehalye het wekeliikse voedselpakket, onlvangen cliënter.l -voor zave( 7e daarvoor in aanmerking komen -ook
aanyullende pakketten. Als in een gezin een baby wordt geboren, wordt een bahymand verstrekt. ln 2D2O heefi de

Voedselbank 435 keer bahy- en kínd pakketten kunnen uilreiken aan huishoudens rnet baby's en peuters. Deze

pakketten bevatten onder meer luiers, bitrlendoekjes, Ílesvoeding, shampoo en (houdbare) mel[< en worden 4-6 maal

per jaar uitgegeven" De gemeenle Ensshede verleent daar aanvullende subsidie voor.

Onze Voedselbank zorgit er verder voor dat yia de StichÍing Jarige Job kinderen een complete verjaardagsbox

ontyangen, zodat ook zij hun verjaardag op school en in gezinsverband kunnen vleren. ln 2O2O l'lebben 420 kinderen

een verjaardagsbox onivangen.
ln 2020 hebben we nalnens Sinterklaas 280 kinderen blij kunnen maken met cadeauljes.

Tabel 5: leeftid aanvrager per uitgiftepunt p§r 31 december 2020
Leeftijdaanvïageí Ënschede Haaksbengen Toiaal
<30
30*50
50-60
>60
Totaal

68371
ztr9 17 236
s0 12
47
4?4 35 459

102
50

Er kon diï jaar geen sinterklaasmarkl gehouden worden vanu,ege de pandemie. Vriiwilldgers hehben pakkefien met

sinterklaascadeaus gevuld die door de cliën{en aÍgehaald konden worden-
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Vriiwitligers

De §tichting Voedselbank Enschede-Haaksbergren is een organisatie van en door vriiwilligers. Ruirn 10S vr$wiliigrers

dragen hun steentje Nj aan het ophalen, transport, sortsren, overpakken, en uitgeven van voeding§*+raren enlof als

bestuurslid dan weldagcoördinator. Uitgifte van goederen verloopt probleeanloos dankzij een grote groep zeer
gernotiveerde vrijwilligers, die gedurende zes dagen per week rnet grote toewijding bezig zijn-

Zoals boven al yermeld hebben een aantal -oudere- vrijwilligers er tijdens de eerste lockdown in hel voorjaar 2020 de
voorkeur aan gegeven om hun werkzaamheden tiidelijk op te schorten wegens het gevaar van besmelting. Dat heeft

er in maarUapril toe geleid dat we naarst§ op zoek moeslen naar vrijwilligers vsor §,eíkzaamheden in de hal en naar
chauffeurs. Door do sluiting van horeca, winkels, en scholen meUden zieh sponta,an vrilwilllgers aaruZii hebben ons
geholpen met hel invullen yan vacalures tijdens de eerste grolÍ van de pandernie. Sommige wijwilligers hebben ons

tiidelijk geholpen maar ook veet vrijwill§ers hebben zich aangerneU om ons bliivend te ondersteunen. We hebben op
het ogenblik yyeer yoldoende vrijwilligers om al onze werkzaamheden uit te vosran.

Bij eer.l grote vr'rjwilligersorganisatie als de onze is het osk van belang dat de onderlinge sfeer goed is en blijÍt. Flet

bestuurrslid vrijwilllgerszaken speell daar een belangrijke l'ol in.

Het níeuwe bestuurslíd vrijwilligerszaken heeÍt jarenlang als vrijwilliger gewerkt op verschillende dagen in de week,

met narne bij de uitgifte op vriidagmiddag. Hij is ín september toegetreden tot het bestuur. Zoals vermeld in paragraaf

2.4. hebben wij ans aangemeld bij Voedselbanken NL om gebruik te rnaken van de vertrsuvvenspersotïen. Daarnaasl
is de klachtenprccedure aangescherpt.

Onze jaarliikse barbecue kon niel doorgaan. We hebben begin december een venassingspakket voor al enze

vrijwilligers kunnen samenstellen met behulp van sponsoren. Het pakkei werd door de vrilutilligers zeeí
gewaardeerd.

ïIOED§ËLBilIIK§II,iIL
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Communicatie & Pf
Voorlichting en beeldvorming
De Voedselbank is gebaat bij begrip en sympathie bij alle stakeholders in Enschede en Haaksbergen. Uiteindelijk

moet dat leiden tot morele en Íinancièle steun of voedselgiften, zonder welke de Voedselbanken niet zouden kunnen

bestaan. En steun aan het streven van de Voedselbank om enorme verspilling van voedsel te voorkomen. Wat

bijdraagt aan het positieve beeld dat de Voedselbank in de gemeenschap heeÍt, is het gegeven dat er bij de gehele

Voedselbankorganisatie in Nederland uitsluitend onbetaalde vrijwilligers werken.

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen kon zich in het afgelopen jaar verheugen in veel positieve berichtgeving in

kranten en op radio (FÏadio 538) en tv. De media-aandacht was soms op initiatief van de media zelÍ, maar werd ook

vaak geèntameerd door de Voedselbank door persberichten oÍ door gebruik te maken van het medianetwerk in
Enschede en Haaksbergen.
Er verschenen artikelen in lokale media als Dagblad Tubantia, lTwente, Huis-aan-Huis Enschede, Rond

Haaksbergen en Op en um'n Bölt in Lonneker. De lokale media zijn ook gebruikt om nieuwe vrijwilligers en

bestuursleden te werven,

Opnieuw heeÍt de opbrengst van de aclie 'Samen voor de Voedselbank' in december 2020 voor publicaties voor een

aantal krantenberichten gezorgd. Vooral omdat er een Corona-veilige inzameling is gehouden, die veel media

aandacht kreeg.

Naast aandacht in de media zijn ook diverse externe groepen virtueel op bezoek geweest bij de Voedselbank.

Bestuursleden en vrijwillígers hebben presentaties verzorgd voor scholen, studenten van SAXION via digitale
platÍorms zoals Zoom en Teams.

Eigen externe sociale media
De nieuwe website is aan het begin van 2020 de lucht ingegaan. MediaÍit is onze partner en beheerder van de

website. De externe nieuwsbrief is dit jaar twee keer verstuurd naar meer dan 60 belangstellenden. Deze is ook
geplaatst op de site en aangekondigd via Twitter.
Op Twitter zijn wekelilks één oÍ meerdere berichten gepost: van bedankberichten voor acties voor de Voedselbank
tot het re-lweelen van gegevens van Voedselbanken Nederland en van nieuwsberichten over Voedselbanl(en en

armoedebestrijding. Onze Twitter-account heeÍt een kleine 600 volgers. Met het toetreden van een nieuw bestuurslid

Voorlichting en PR zijn onze activiteiten op Linkedln en Facebook toegenomen.

lnterne Communicatie

De interne nieuwsbrieÍ verscheen in 2020 maandelijks. Hierin werd aandacht besteed aan de maatregelen met

betrekking tot Corona. Het was een belangrijk middel om de vrijwilligers op de hoogte te stellen en houden van de

maatregelen om onze voedselbank open te houden tijdens de pandemie. Voorts ging het over het wel en wee van de

vrijwilligers, nieuw beleid, aanschaÍ van transport en machines, nieuwe eisen op het gebied van voedselveiligheid en

acties voor en donaties in geld en goederen door sponsors. De nieuwsbrieÍ wordt via e-mail aan alle vrijwilligers

verstuurd, maar is ook te lezen in gedrukte vorm in het pand van de Voedselbank.
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Financiön en donaïíes

Ook ln Z1Zs heet!.de Voedselbank de iaarlljkse subsidie van de genieenlen Enschede en Haaksbergen ïvB3r mogen

onlvangen. De gemeente Ensahede heeÍt ons een exlra bijdrage gegeven uit het gemeenteliike Íonds Kinderen-in

armoede als onderdeelvan de algehele jaarlijkse subsidie. fllaasl deze subsidies hebben wij in 2020 vele donatíes

en schenkinEen van supermarkten, kerkÈn, particulieren, diverse onderwijsinstellingen, maatschappeliike

organisaties, en bedr'rjven ontyangen. Na hret uitbreken van de Corona pandemie is een stroom van donaties op gang

gekornen van indMduen, bedrijven, serviceclubs en scholen. Veel van deze donalies waren geoormerkt vsor de

aansehaf van voedsel. Voedselbanken kopen in principe geen voedsel in. Zoals in hssfdsiuk 3 is uiteengezel

ontslonden er aí en toe tekol'len, met narne van droogwanen. De donaties zijn gebruikt om deze tekorten aafi te
vullen. De stroom van donaties is het hele jaar doorgegaan.

Ook ln 2021was de len Cate Human Help Foundation een belangrifke sponsor. Voorts moeten ook de Lions en

Botary genoemd worden die aanzienlijke hedragen aan ons geschonken hebben. De Rabo clubactie heeït dit iaar
wederom hel maximale bedrag opgeleverd. Een legenvaller was het door Corona aÍgelasten van de ProeÍeet, die

elk jaar ongeveer € 10.000 oplevert.

De belangriikste tasten voor 2020 yan de Voedselbank zijn huur-, energie-, kantoor-, aíschrijvings-, b,randstoÍ em

verzekeringskosten, en kosten yoor schoonmaakartíkelen en verpakkingsmaterialen. We zijn in 2019 begonnen orn

onze kosten te reduceren en zijn in 2020 doorgegaan met een subslantiële reduË1ie vaÍ oÍlze energielasten middeÍs

beïere verwarming en zonn*panelen.

Voar Z1àAwilÍen we iedereen bedanken voor de ruimhartige donaties. We blijven proberen

om op alle mogetijke rnanieren de lasten te beperken om zo de jaarlijkse exploitatie te kunnen blijven financieren.

28
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Doorkijk naar 2A21

Ook 2021 zat in het teken staan van het openhouden van de Voedsetbank tijdens de aÍlopende Corona pandemie.

Hopelijk zullen de vaccinaties ons daarbij helpen. Er is alom de verwachting dat in de tweede helÍt van 2021 het

aantal cliënten aanzienlijk zaltoenemen door de aangekondigde aÍbouw van de overheidssteun aan met name

ondernemers en zzp'ers. We hebben in 2020 al een aantal scenario's ontwikkeld om een groei van 25-30 percent te

kunnen opvangen. Daarnaast zal ons Beleidsplan 2021 zich vooral richten op de volgende aspecten:

a. Overleven in Corona tijd
b. Opvangen van venarachte toename van het aantal cliënten

c. Zorgen voor voldoende aanbod van voedsel
d. Verdere vermindering van huisvestings- en energiekosten
e. Het werven van nieuwe vrijwilligers
Í. Actiever gebruik van sociale media en website
g. lntroductie van een supermarktsysteem, waarbij klanten zelf hun boodschappen kunnen doen

Het gehele Beleidsplan 2021 vande Voedselbank Enschede-Haaksbergen is te raadplegen op onze website.

Ënschede, 16 juli 2021 ,

::m
H. van de Wetering, penningmeester
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Silchting Voedselbank Enschede Haalrsbergen
gevestigd te Enschede

Balans per 3í december 2020
(na resu ltaatbestemm ing)

ACTIEF

(in ewo's)

VASTE ACTIVÀ

lilateriële vaste activa

Machines en installaties

lnventaris

VLOTTËNDE ACTIVA

Voorraden

Voedsel

Vorderingen en overlopende activa 3

Overlopende activa

Liguide middelen

Toelichting 31 december 202CI 31 dacernhr 81§

39.763
27.967 44.792

67.730

11.000

44.792

1í.000

11.015

18€.553 'l].ïlÏ
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Sn euroE)

Eigen verÍnogen

Algemene reserve
BestemíningsreservB§

Toelichting 3í december 2{120 31 december 2{t19

5

Kortlopende schulden en overlopende
passiva 6

Crediteuren
Overlopende passiva

5E.003
ï45.00CI

203.003

til)Elt§$.3ffilct.tL
Enschefu - Haakshetgcn

59.581
165.000

4.158
36.544

224.581

40.7A2



Stichting Voedeolbank Enschede Haaksbergen
gevesfigd te Enschede

Staat van baten en lasten 2Í120

(in ewo's)

Baten

Baten -/- directe lasten
AÍschrijvingskosten
Overige bedriiÍskosten :

Kosten wiiwilligers
l'luisvestingskosten
Exploítatie- en m achinekosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algeinene kosten
Andere koslen

Som der exploltatielasten

Exploitatieresultaal

Hentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bentelasten en soorlgelijke kosien

Financiële baten en lastsn

Resultaat

137.908
15.5S

1.924
M.743

3.084
4.W9

x.7&2

2m
-10.945

't15.868

, ïoellchting
7

I
o

137.903

16.524

3.927
63.043

409
3.971

18.061

1.933
7.600

217.W2

2A2A ur19

10

2
-459

22.035

457

36
-517

2'.t7.W2

t02.604

114.478

rÍ3"997

-481

21.578

toEIt§F.[mffiGIt.ÍtL
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$ticfiting Voedselbank Emschede Haakshergen
gevestigd te Enschede

Algemene loelichting en grondslagen
voor fi nanciële verslaggeving

lnforrnatie over de reehtspersocn

Naam

Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen

Bechlsvonn

Slichling

Zeïel

Enschede

Regislratienur,nmer bii de Kamer van Koophandel

08141354

Activiteíten

De organisatie heeft als SBt-code 88999 en venicht mel narne aetiviteiïen op bet geb,ied van:

Het graïis yerstrekken van yoedsel en andere levensmiddelen aan personen en gezinnen in Enschede en omgeving
die niet zelÍstandig in dii levenssnderhoud kunnen voorzien.

Vestioinosadres

Hengelosestraat 108
7514 AR Enschede

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opslellen van de jaarrekening vorml hel bestuur van de Stichting
zich verscl^rillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaanekening opgeflomen bedragen.
lndien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 'l BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelee'r

en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de loelichling op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Agemene grondslagegr yoor uerslaggeving

Algerneen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn Rjk C1 'Organisalies-zomder-wínsistreven' die
uitgegeven is door de Raad van de jaarverslaggeving.

ln de liaarrol<ening is het voorstel tot resu|taatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op hasis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen yan waardering en resullaalbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgl.

$ly.lrrilrffiffir'



Slichting Voedselbank Enschede Haaksbergen
gevestlgd 1e Enschede

Àlgemene toelichting en grondslagen
voor Íinanciële verslaggeving

Grondslagen ïroor de waardering van activa en passiva

Aciiva.pn nassiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs oÍ de actuele
yyaarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag !s verrneld, vindl waarderhrg plaats tegen de ved<rijgingsprijs. l,n

de Balans en de Staat van baien en laslen zijn reíerenlies opgenomen. Met deze referenties w rdt verwezen naar de
toelichting.

Materi*le vasle activa

Machines en installalies
De maehines en installafies rryorden gewaardeerd tegen aanschaÍwaarde verminderd me-t lineair berekende
aÍschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

lnventaris
De inyentaris wordt gewaardeerd tegen aanschaÍwaarde verminderd met lineair berekende aÍschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vporraden

Voedsel
De voorraad voedsel is gewaardeerd legen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - tegen de marktwaarde. Een

voorziening voor incourante voonaad is zonodig in mindering gebrachl op de waarde.

Vorderinqen en overlopende activa

De vorderingen op koile termijn worden gewaardeerd tegen de reèle waarde, zonodig o*der aflrek van een voorziieming

uit hooÍde van oninbaarheid, ln de cijÍermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een
lasptijd van langer dan één jaar hebben"

Liauide rniddelen

De liqulde middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vdje beschikking van de ondennerning en betneffen de
direct opeisbare vorderingon op kredietinstellingen en kasmiddelen.

FleseÍve§

Bestemmíngsreseïves"
Een hestemmingsreserve rarcrdl gevormd, middels een besfuursbesluit, uil de resultaaflsestenrmirq en heeÍl een
geoormerkt karakler.

Korilopende schuldefr en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bii de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eeÍste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld rnoet worden afgelost.

ZD
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Stichting Voedselbank Ensehede Haaksbergen
gevestigd te Enschede

Algemene toelichting en grondslagen
voor Íi nanciéle verslaggeving

Grondslagen voer de bepaling van het resultaai

Baten

Onder de Baten wordt yerstaan de van derden ontvangen bijdragen, al dan niel met een aangegeven bestemming.

Voor zoyer de baten een aangegeyen bestemming hebben, zijn deze posten separaat verwerld al dan niel in

samenhang met daarnnee sarnenhangende directe kosten.

AÍscl.l rijvi ngskosten

De aÍschrijvingskosten op vasie actiya worden berekend door mídd van vasle pereentages uan de aa*schafi#aarde,
respectieveNijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, eoníorrn de grondslagen, ulelke

zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedriiÍskostgn

De overige bedriiÍskosten worden toegerekend aan de periode hraarop ze betrekkíng hebben.

Renlebaten en soortgeNiike cpbrenssten

Flentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekenirq houdend rmet de eÍÍectieve

rentevoet.

RentelAslgn en soortoeliike kosien

Bentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Grondslagen voor de opstelling van hel lmsetroornouerzlcht

Het kasstroomoverzicht wordt cpgesteld volgens de indirecte methode'
De geldmiddelen in het kassiroomoverzichl bestaan uit liquide rniddelen'

Onivangen interest wordi opgenornen onder de operationele kasstroom. Betaalde interest wordt opgenomen onder de
Íinancieringskasstroom. Betaalde interest kan ook onder de operationele kasstroorn worden opgenornen.
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Stlchtin g Voedsel bank Enschede llaalrsbergen
gevestigd te Ensehede

Toelichting op de baNans

{in euro's)

VA$TE ÀCTIVA

1) Materiële vaste activa

Recapitulale van de boekwaarde per 31 december 20í9

Aanschaïwaarden
AÍschrijvíngen

Overzicltt mutaties 2020

Stand 31 decernber2019
lnvesteringen
Afschrijvingen

§tand 3ï december 20?0

Flecapitulatie van de boekwaarde per 31 december 202A

Aanschafwaarden
Afschrijvingen

Af schrijvi ngspercenlage

VLOTTE}IDE ÀCTIVÀ

2) Voorraden

Recapitulatie van de vaorraden

Voedsel

Nadere specificaïie van de voorraden

Voeds*l

Voorraad voedsel

3) Vorderingen en overlopende acliva

Hecapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Machines en';--.'-:. -.: --- lnvenlaÍis Totaaltn§rallaIles

84.125 S4"125
-39_333 -39.333

- M.7ï2 44.792

- 44.792 44.792
39.862 - 39.862

-99 -16.825 -16.324

38.763 27.9§7 67"730

39.862 E4.rl25 123.987
-99 -56.í58 -56.257

39.763 27.967 67"730

2Ao/" ZVl"

31-12-202A 3í-12-2CI19

11.000

't1.000

- 11.015

(líDy*itffïimm;*'.



Stlchting Voedselbank Enschede flaaksbergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de balans

(rn anro§

Nadere speciíicatie va* de varderingen en avertryende activa

OverlopendE actlv.
Vooruitbetaalde kosten
Waarborgsommen

4) Llquide middelen

Kasgeld Enschede
Kasgeld Haaksbergen
NL75 INGB 0679 4056 82, zakeliike rekeníng
NLTSINGB 0679 4056 82, spaarrekening
NL98 RABO 0316 040E 78

31-t2-20m 31-12-2019

- 1.077
- 9.938

- ï1.015

4U 33
_ 195

24.327 6.424
- Í0.098

161.74:2 130.446

186"553 .147"Í96

uoElt§BBliltíffit.ltL
Enshede - Haak*erym
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Stichtimg Voedselbank Enschede Haaksbergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de balans

{in eura's)

PÀ§SIVA

5) Elgen vermogen

frecapitulatie van hel eígen vermogen

Algernene íeserve
Bestemmingsreserves

Nadere speciíicaïie en verlaop van het eígen verínogen

Algemene rsserve

Sland 1 januari

Dotatie uit resultaatbestemming (zie speciíicatie híeronder)

Stand 31 decsmber

Sesternrni ngsresenÍes

Verhuizing 1 januari

Dotatie uit resullaalhestemming {zie specificatie hieronder)

Stand 31 decernber

Hesultaatbestemming

Flesultaat
Dotatíe bestemrningsreserye verhuizing
Dotatie Slichlí ngskapitaal

Stand 31 december

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

FlecapiÍulatie van de kortlapende schulden en overlopende passiva

Credileuren
Overlopende passiva

Nadore specificatie van de korÍlopende scltulden en ovedopende passiva

Credileuren

Crediteuren

0verlopende passiva

Terug te betalen donatie
I nvesteri ngsverplichting

31-12-2020 31-12-20't9

53.58't
165.000

58.003
145"000

224,#1

z0?s

203,003

201S

58.003
1.578

59.58'

145.000
20.000

44.006
13.997

58.003

45.000
100.0CI0

í65.080 145"000

21,578 1 '13.997

-20.000 -100.000
-1.578 -13-997

3't-12-2020 3't-12-2019

4.158
36.544

4S,702

4.'t58

13.000
23.544
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Stíchting Voedselbank Enschede tlaaksbergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de staal van baten en
lasten

{in euro's)

{ Baten

Subsidies
Overigo baten
Belettering bussen
Voeding
Bananenproject
Algemene omzel

Nadere specíficatie van de bavenstaande baÍen- en íastengraepen

$ubsidies

§ubsidie Gemeente Enschede
Subsidie Gemeenle Haaksbergen

§ubsidie Voedselbank Nederland

§ubsidie Stichting ArnoedeÍonds

Overige baten

Uitgaven Kindproject
Subsidie Kindproject

Belettering bussen

Opbrengst belettering bussen

Voeding

lnkoop Voedsel
Transportkosten
Verpakklngsmateriaal
Bijdragen Particulieren voor aankoop voedsel

Bijdragen Organisa'ties aankoop voedsel

Bijdrage Ten Cate Help Foundatlon
Bijdragen kerken ten behoeve van rroedsel

Bijdragen via actie QR-code

Banamenproject

Onfuangsl len behoeve van bananenprolecÍ

2019

4,6.4CI8

488
1.465

.12.6n
1.653

100.518

50.529
1.858
8.363

-2.674

159.006

137.903 217.CI82

3S.000
2.74§
4.708

39.,000
2.7oCI

3.829
5_000

46.488

-3.154
3.642

58.529

-8.162
8.020

1.465

1.858

____9.363_

-sCI1

-2.373

-11.418
-12.829

-3.894

930
1.25A
5.0CI0

2.500
5.832

-12.629 -2.$74

1,653
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§tichling Voedselbank Enschede Haakshergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de slaat van batcn en
lasten

(in euro's)

Àlgemene cmzet

Opbrengst verkopen
Statiegelden
Bijdragen Organisaties
Bíjdragen kerken
Bijdragen Bedrijven
Giften nagedachtenis Ria van Veen
Bíjdragen Partieulieren
Bijdrage vocr nieuwe leT
Opbrengst Saxion Hogeschool
Ontvangen legaat
Calamiteitenbijdrage Voedselbank Nederland

Bijdragen vía Mollie

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Bezoldi g I n g van besitr urders en com m issarissen

Toelichting

De bestuurders van de Stichtíng ontvangen geen beloning voor de werkzaarnheden.

B) ÀÍschrijvingskosten

AÍschrijving op maleriràle vaste activa

Nadere speci{icatie van de aíschrijvingskosten

AfschrijvinE op materlöle vaste activa

Afschrijving machines
Afschrijving inventarls

202A 20í9

4.322
3.724

29.442
13.187
21.494

25.895

u;
2.235

4.126
4.S36

16.349
4.457
8.297
1.000
8-'!21

8.000
3,720

'100.000

'100.518 í59.006

16.S24 15.599

99
'16.825 'l5.5gs

16.924 15.59§
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Stichting Voedselbank Enschede flaakshergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de staai van balen en
lasien

{in eura's)

9) Overige bedriifskost+n

Kosten vrijwilligers
Huisvestingskosten
Exploitalie- en machinekosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosien
Algemene kosten
Andere kosten

Nadere specificatie van de overige bedr$fskosten

Kosten vrilwilligers

Kosten opleidingen
Kosten vrijwílligers enio{ kstuur
Kaniinekosten
\Serkkleding
Kosten bedankavond vrijwiNligers

Handschoenen
Mondkapjes

hluisvestingskosten

l-1uur bedrijÍspand
Energiekosten pand

Schoonmaak en onderhoud
Vaste lasten pand

Overige huisvestingskosten
Onderhoud inventaris

Beveiligingskosten

Exploitatie- *n *r"f',ln*koslen
Koeten aÍvalcontaíners
Kleine aanschafÍingen
Drukwerk en/oÍ huisstijl

202A 201S

3.927
63.043

409
3.971

18.061

1.933
v"6w

1.924
64.743
3.0M
4.248

23.782

209
-10.945

98.944 87"005

2.911
34

13;
758

69

1.715

110

ss

3.S27

45.623
11.274
2.374
2.195

"t5'l

1.302
124

43.76'l
15.508

1.458
1.772

269
1.S75

63"0«! 64.749

- 't.756
't36 678
2V3 650

It09 3.0'M
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Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de staal van baten en
lasten

{in euro's)

Kantood<osten

Kantoorbenodigdheden
Comrnunicaiiekosten
Porlikosten

Autokosten

Leasing auto
BrandstoÍ auto
Onderhoud aulo
Verzekeringspremies auto
Vaste lasten aulo
tleískostenvergoedingen
Verkeersboete
Vergunning ontheff i ng stadserÍ

Verkoopkosten

Advertentiekoslen
Kosten Facebook

Algemene kosten

Bijdrage RDe Sdland & Twente
BedrijÍsverzekerin gen

Overige personeelskoslen
OverlEe algemene kosten
Internet en website
I nventarislgoederenverzëkering
Opstalverzekeríng l-luurdersbelang

Àndere kosien

Boekwinsten verkoop auto's

10) Financiéle baten en lasten

Flentebaten en soortgeliike opbrengsten
Renlelasten en soortgelijke koslen

Per saldo een lasï I last

2020 20ï9

1"400

1.482
1,089

1.714
1.069
1.425

3.971

9.723
7.272

745
258
103

18.061

4.208

8.971
s"636
1.204
1.336
1.119

672
844

23.782

't.883

50

1.933

4.385
45S

't.098

572
250
695
144

-2.104
757
435

1.121

7"600

- -10.945

2
-459

36
-517

-4Ë1-457

UOËD§EIBÀTIIGII.IIL
Err.s, /rcrl: . I [aaksb* gen
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§tíchting Voedselbank Ensehede Haaksbergen
gevestigd te Enschede

Toelichting op de staat uan balen en
lasten

Qn euro's)

Nadere specÍficatie vafi & financiëíe baten en rasfet?

RentEbaten en soortgelill«e opbrengsten

Bente spaarrekening

Rentelasten en soortgelilke kosten

Rente en kosten bank

20?s 20íg

236

4tt0 517
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Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen
gevestigd te Enschede

Kasslroomoverzicht

(in euro's)

Operationele acliviteiten

Resultaat
Afschrijvingskosten

Cashflow

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen en overlopende activa

Mutati e v I otte n de m idd ele n

Kasstroom uit operationele activlteiten

I nvesterlngsactiviteiten

lnvesteringen

Kasstroom uit lnve§teringsactiviteiten

FinancieringsactiviteÍten

Dotatie algemene reserve
Dotate bestemmingsreserve
Mutatie resultaatbestem ming

Kasstroom uit f inancieringsactlvlteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen

Eindstand liquide middelen

Enschede, 16 juli 2021

2024

21.578
16.524

40.702
-11.000

1 1 .015

-39.862

1.578
20.000

-21.578

38.502

4A.717

79.219

-39.862

39.357

147.196

186.553
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