Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Voedselbank Nederland afdeling 's-Hertogenbosch
1 7 1 8 0 6 4 8

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

Jagersheuvelstraat 26, 5222 BJ 's-Hertogenbosch
0 6 1 2 7 5 0 8 5 4

E-mailadres

info@voedselbankdenbosch.nl

Website (*)

www.voedselbankdenbosch.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 1 1 9 0 9 4

Welzijn - Verzorging en opvang
Hergebruik
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 8 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

L.J. Hofland

Secretaris

mw. A.A.C. Potters-Poot

Penningmeester

F. Penninx

Algemeen bestuurslid

L. Werdmölder

Algemeen bestuurslid

F. Horio

Overige informatie
bestuur (*)

J. Maas

IB 110 - 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?

Conform artikel 2 van de statuten:
Het bestrijden van de armoede en verspilling van voedsel in Nederland, in het
bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de regio 's-Hertogenbosch.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen om deze
eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om
in hun levensonderhoud te voorzien, dan wel aan organisatie die deze personen
ondersteunen;
b. het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin
genomen geacht kunnen worden in verband staan, daaruit voort te vleien of daarvoor
bevorderlijk te zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

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?

Onze vrijwilligersorganisatie wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede.
Wij doen dit door voedselpakketten uit te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig
hebben en tegelijk proberen wij verspilling van voedsel tegen te gaan.
De Stichting Voedselbank Den Bosch e.o. volgt in haar werk zoveel mogelijk de
richtlijnen van de Vereniging Voedselbank Nederland waarvan zij lid is. Tevens maakt
zij deel uit van het Regionaal Overleg Platform Brabant/Zeeland en Distributiecentrum
Tilburg, één van de 10 regionale distributiecentra van de landelijke vereniging.
Het beleid is erop gericht alleen eerste levensbehoeften op te nemen zodat de cliënten
in elk geval de basis voor een (gezonde) voeding ontvangen.
Onze voedselbank geeft op 8 momenten in de week voedsel uit t.w.: 4x per
week in de Jagersheuvelstraat (Den Bosch) en éénmaal per week op de uitgiftepunten
de Biechten (Hintham), Drunen, Vlijmen en Vught.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften van particulieren, bedrijven en instellingen.
Subsidies, met name van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Heusden en Vught.
Bijdrage van Vereniging Voedselbank Nederland.
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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 middelen worden besteed aan het inrichten en draaiende houden van
een voedselbank in Den Bosch (met uitgiftepunten in Den Bosch, Drunen, Vlijmen en
Vught) incl. de vrijwilligersorganisatie om dat mogelijk te maken. Wij willen een
bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en doen dit door voedselpakketten uit
te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Tegelijk proberen wij verspilling
van voedsel tegen te gaan.

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

www.voedselbankdenbosch.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/

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

De stichting heeft geen betaalde medewerkers.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben,
evenals de overige vrijwilligers, wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

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 het Jaarverslag op onze website.

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

www.voedselbankdenbosch.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/

De financiele middelen van de stichting worden aangehouden op een betaalrekening
en een spaarrekening bij de RABO Bank. Er zijn geen beleggingen.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

€
€

€
€

94.221

€

+

€

94.221

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

261.708

€

+
€

+
131.011

190.558

+
190.558

+
Totaal

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

€

355.929

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

15.204

€

15.204

Bestemmingsreserve

€

338.045

€

303.686

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

€

261.708

131.011

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.680

Totaal

€

355.929

+
€

321.569

Zie voor de toelichting de Jaarrekening op onze website.
www.voedselbankdenbosch.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/

+
€

353.249

318.890

€

2.679

€

321.569

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

834

€

900

Subsidies van overheden

€

84.996

€

79.271

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

5.596

Giften

€

146.979

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

84.996

+
79.271

€
€

141.383

+

219.139

€

5.281

€

224.420

+

+

€

232.809

€

304.591

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

35.088

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

16.664

€

17.810

Huisvestingskosten

€

37.854

€

50.811

Afschrijvingen

€

41.457

€

38.489

Financiële lasten

€

380

€

202

Overige lasten

€

67.007

€

76.167

Som van de lasten

€

198.450

€

183.479

Saldo van baten en lasten

€

34.359

€

121.112

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

Zie de Jaarrekening op onze website.

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

www.voedselbankdenbosch.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/

Open

