Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Voedselbank Dordrecht

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 9 6 3 2 9

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

Provinciale weg 84

Telefoonnummer

0 7 8 2 0 4 8 0 9 0

E-mailadres

info@voedselbankdordrecht.nl

Website (*)

www.voedselbankdordrecht.nl

RSIN (**)

8 1 6 1 4 8 5 4 5

Actief in sector (*)

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 6 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

Matthijs van Muijen

Secretaris

Marian Pater

Penningmeester

Jeroen van Meel

Algemeen bestuurslid

Marja Luijten

Algemeen bestuurslid

Anneke Maagdenberg

Overige informatie
bestuur (*)

Maurits Visser

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?

Het inzamelen en gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in
Dordrecht en omstreken en het verrichten van al wat hiermee verbvand houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel
uitsluitend met vrijwilligers te bereiken.

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?

De Voedselbank Dordrecht (VBD) is een zelfstandige stichting en lid van de vereniging
van Voedselbanken Nederland. De VBD verzamelt en distribueert voedsel aan hen die
dat nodig hebben.. De VBD krijgt een deel van haar voedsel via een regionaal
distributiecentrum Rotterdam (RDC). Het grootste gedeelte verzamelt VBD zelf.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De baten zijn voor het merendeel afkomstig van schenkingen van bedrijven,
stichtingen, kerken en particulieren. Voor grote investeringen/uitgaven worden
periodiek een aantal fondsen aangeschreven voor een bijdrage zoals het Kansenfond,
Oranjefonds, Armoedefonds etc.

De VBD deelt dagelijks voedselpakketten uit op doordeweekse dagen. In totaal gaat
het om zo’n 350 gezinnen in Dordrecht. Het betreft personen die op of onder de
armoedegrens leven en een extra voedselpakket goed kunnen gebruiken. Indicatief
gaat het om mensen met een besteedbaar leefgeld van ca 50 euro per week
(inkomsten na aftrek van standaardkosten volgens Nibud) conform de normen van
Voedselbank Nederland hieromtrent.

Verder ontvangt de voedselbank baten door de onderverhuur van een deel van haar
faciliteiten/ruimten en het begeleiden van participatieplaatsen.
De Voedselbank ontvangt geen structurele subsidie.
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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).

Er wordt een continuiteitsreserve aangehouden en een bestemmingsreserve voor grote
uitgaven (o.a. koelbus, koelinstallatie, transportbus, ICT etc.)

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

https://www.voedselbankdordrecht.nl/wp-content/uploads/2020/0
9/Meerjarenbeleidsplan-Voedselbank-Dordrecht.pdf

Alle inkomsten worden besteed aan de reguliere exploitatie. De lasten zijn vooral
gerelateerd aan het in bedrijf houden van de distributielokatie (gas, water, licht, huur),
het transport van onze distributielokatie naar de uitgiftepunten (transporter bus,
koelbus) en administratie (kopieerkosten etc.).

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

Alle vrijwilligers, inclusief het statutaire bestuur, werken onbezoldigd voor de
Voedselbank. Incidenteel wordt een reiskostenvergoeding uitgekeerd.

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.

Zie ook de jaarrekeningen

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

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

25.000

€

60.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

60.000

€

20.000

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

4.000

€

+
€

127.586

+

Totaal

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

184.486

48.770

+
€

178.647

128.770

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.839

Totaal

€

184.486

136.513

+
€

€

+

8.927

€

184.486

93.647

€

€
180.486

€

+
€

136.513

€

7.743

€

136.513

+

De bestemmingsreserve in 2020 is aangehouden voor het aanschaffen van een koelbus in 2021
De overige reserve is het stichtingsvermiogen welke mede als een continuiteitsreserve wordt aangehouden.
In lijn met het beleid van Voedselbanken NEderland wordt hier 1,5 maal de exploitatie aangehouden.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

15.229

€

15.870

Nalatenschappen

€

0

€

20.000

Overige baten particulieren

€

43.859

€

7.803

Som van baten van particulieren

€

59.088

€

43.673

Baten van bedrijven

€

42.006

€

25.896

Baten van loterijinstellingen

€

0

€

0

Baten van subsidie van overheden

€

0

€

0

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

8.444

€

2.804

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

21.450

€

18.851

Som van de geworven baten

€

130.988

€

91.224

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

27.834

€

28.948

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

+
158.822

€
€

+

+

+
120.172

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

92.650

92.650

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

92.650

€

92.650

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

€

7.250

€

7.250

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

+

€

92.650

92.650

€

+

€

+

€
66.172

€

27.522

Baten
De baten als tegenprestatie zijn o.a. onderhuur, de tegemoetkomingen t.a.v. het
faciliteren van participatieplaatsen en reclamesponsoren voor onze bus.
Lasten
De kosten voor directe dienst- en hulpverlening bevatten o.a. kosten voor huisvesting
(huur), energie, transport (lease van auto's), aanschaf van voedsel etc. De kosten voor
personeel betreffen reiskosten, een vrijwilligersdag en de aanschaf van de Dordste
vrijwilligerspas.

Open

