Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Voedselbank Eindhoven en omgeving
1 7 1 8 4 8 7 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Kanaaldijk Noord 15D
0 6 1 4 9 8 0 4 1 4

E-mailadres

voedselbankeindhoven@gmail.com

Website (*)

www.voedselbankeindhoven.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 6 9 0 8 8 5
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 3 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Rob Baken

Secretaris

Inge Hoornweg

Penningmeester

Maurice Weerts

Algemeen bestuurslid

André Verschoor

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is om die mensen in
EIndhoven die (soms ver) onder de armoedegrens leven, wekelijks van een
voedselpakket te voorzien. Door de wijze van voedselverwerving,waarbij alleen gratis
voedsel wordt aangenomen, gaan voedselbanken tevens verspilling en CO2 uitstoot
tegen. Het voedsel komt van bedrijven en supermarkten die het anders zouden
vernietigen omdat het –hoewel 100% in orde- commercieel niet meer interessant is.
De Voedselbank houdt zich hierbij strikt aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit.
Daarnaast proberen we de sociale contacten van onze cliënten onderling te bevorderen
door hen op de uitdeelpunten een kop koffie aan te bieden.
Tenslotte is ons ultieme doel de Voedselbank uiteindelijk overbodig te maken, door
goede samenwerking met de gemeentelijke hulpverlening en door onderling
ervaringen te delen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het uitdelen van voedselpakketten vanuit een vaste inrichting en uitdeellocaties. Deze
werkzaamheden worden dagelijks verricht. De voedselpakketten worden op de
hoofdlocatie samengesteld vanuit het voedsel wat door de leveranciers (bedrijven en
Het uitdelen van voedselpakketten vanuit een vaste inrichting en uitdeellocaties. Deze
supermarkten) wordt aangeleverd. Door het uitdelen van deze voedselpakketten
realiseert de stichting haar doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

vanuit giften van particulieren en van giften van bedrijven en instellingen.
De stichting verkrijgt haar inkomsten vanuit een subsidie van de gemeente Eindhoven
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan huisvestingskosten (huur pand vaste
locatie, g/w/e en overige huisvestingskosten) onkostenvergoedingen vrijwilligers,
vervoers- en distrubutiekosten, inventaris en machinekosten voor oa onderhoud aan
de koel- en vriesinstallaties en algemene kosten.Het vermogen van de stichting
bestaat uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen welke ontstaan vanuit
ontvangen giften waarvoor een specifieke besteding dient. Daarnaast kent de stichting
een continuïteitsreserve voor de dekking van onvoorziene uitgaven en de continuitiet
te waarborgen. Het vermogen wordt aangehouden middels een spaarrekening en
lopende rekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.voedselbankeindhoven.nl/wp-content/uploads/202
2/05/JaarverslagVBE2021.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De stichting kent geen beloningen toe aan bestuursleden en/of vrijwilligers.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Verwezen wordt naar het jaarverslag 2021 van de stichting.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.voedselbankeindhoven.nl/wp-content/uploads/202
2/05/JaarverslagVBE2021.pdf

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

172.527

146.485

€

+

€

172.527

+
146.485

€

14.966

Continuïteitsreserve

€

166.499

€

129.727

Bestemmingsreserve

€

125.000

€

100.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
303.784

€

+

304.342

+
€

318.750

€

491.277

31-12-2020 (*)

€
€

+

+

€

291.499

€

229.727

Bestemmingsfondsen

€

185.783

€

223.296

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

13.995

Totaal

€

491.277

3.901

308.243

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

454.728

€

1.705

€

454.728

+

+

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, behoudens de ontvangsten in 2018 en 2019 ten behoeve van de investeringen in de
verbouwing Kanaaldijk Noord 15C, ten aanzien van investeringen die nog dienen plaats te vinden. Het bedrag van nog te verrichten investeringen betreft
een bedrag ad. € 12.500,-. Dit bedrag is per saldo opgenomen onder het eigen vermogen onder het bestemmingsfonds huisvesting. De betreffende
uitgaven zullen in de toekomst plaatsvinden. Tevens is voor een bedrag ad. € 100.000,-- in 2020 en in 2021 een bedrag ad. € 40.000,- toegevoegd aan de
diverse bestemmingsreserves voor het doen van toekomstige uitgaven en investeringen, waarvan in 2021 reeds € 15.000,- is besteed. De
continuïteitsreserve is gevormd vanuit de overige reserves per einde boekjaar 2016 ter dekking van risico's op korte termijn. Deze continuïteitsreserve
bedraagt maximaal 1,5 maal de exploitatiekosten van de stichting, eea conform VFI richtlijn reserves goede doelen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

73.227

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

77.696

73.227

€

77.696

106.741

€

134.120

+

+

€
€

80.000

78.000

€

+

€
€

259.968

+
289.816

€

+
259.968

€
€

+
289.816
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

233.822

191.794

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.000

Som van de lasten

€

234.822

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-886

€

-339

Saldo baten en lasten

€

24.260

€

96.683

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€

+

€

233.822

191.794

€

+

€

1.000

€

192.794

+

€

Er zijn in 2021 meer giften ontvangen van zowel particulieren als bedrijven en
instellingen dan begroot. Oorzaak is onder andere door COVID-19. De toename van
de personeelskosten wordt veroorzaakt door uitgaven aan werkkleding (€ 5.000,-),
welke via de resultaatbestemming in mindering zijn gebracht op de
bestemmingsreserve. De afschrijvingslasten ad. € 29.326,- zijn niet begroot, aangezien
deze worden onttrokken aan het gevormde bestemmingsfonds. De toename van de
exploitatie- en machinekosten is het gevolg van hogere uitgaven aan onderhoud van
koel- en technische installaties en uitgaven voor kleinere aanschaffingen. De afname
van de autokosten is het gevolg van minder vervoersbewegingen door COVID-19
Onder de kantoorkosten is onder andere opgenomen de uitgaven ten behoeve van ICT
(€10.000,-), welke via de resultaatbestemming in mindering zijn gebracht op de
bestemmingsreserve. De toename van de algemene kosten zijn veroorzaakt door de
uitgaven van onder meer aangekocht voedsel

Open

