Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Voedselbank Altena
1 8 0 8 5 4 0 8

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

't Zand 14, 4254 XP Sleeuwijk
0 6 1 1 1 5 3 4 4 6

E-mailadres

info@voedselbankaltena.nl

Website (*)

www.voedselbankaltena.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 7 1 7 3 2 8 6

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

5 5

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.H. van der Schaaf

Secretaris

R. van Ballegooijen

Penningmeester

M.J.M. Delpeut

Algemeen bestuurslid

G. Schermers

Algemeen bestuurslid

R. Kunne

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Het tijdelijk verstrekken, van een basispakket levensmiddelen aan personen die
vanwege financiële problemen niet meer in staat zijn om regelmatig een maaltijd te
verkrijgen. Bijkomende doelstelling is het tegengaan van de voedselverspilling.

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 verzamalen en vervolgens verstrekken van voedsel dat hoofdzakelijk wordt

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Deze komen van Giften van particulieren, kerkgenootschappen, bedrijven en aandere

gedoneerd. Tevens wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de verspilling van
voedsel voor human consumptie.

maatschappelijk organisaties.
Van de gemeente Altena ontvangt de stichting jaarlijks subsidie.

03 van 06

1

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).

Deze worden besteed aan het huren van een pand voor opslag en als uitdeelpunt,
energiekosten, transportmiddel voor ophalen bij leveranciers en winkels,
distributiecentra van voedsel en het wegbrengen van voedselpakketten en interne
transportmiddelen zoals een b.v. dolly's en kratten en verpakkingsmiddelen, als ook
verzekeringskosten
Bij een tekort aan verse producten, b.v. zuivel, groenten fruit, worde deze bijgekocht
om gedeeltelijk te kunnen voorzien aan dfe behoefte van de klnten van de
voedselbank.
Een spaarrekeking wordt aangehouden voor het doen grote uitgaven,b.v. koelingen,
reparaties en toekomstige aanschaf transportmiddel.

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

Open

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

De regel vanuit de stichting voedselbank Altena is dat er geen vergoedingen aan

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.

Klanten krijgen bij intake, door onafhankelijke partijen, een indicatie voor een bepaalde

bestuursleden/vrijwilligers worden betaald. Noodzakelijk aantoonbare kosten worden
wel vergoed.

periode . Wanneer het noodzakelijk is loopt de verstrekking na check door de
onafhankelijke partijen door, anders stopt deze aan het eind van de periode.
Het streven is dat de voedselpakketten door onze klanten zelf worden afgehaald bij de
locatie van de Voedselbank in Sleeuwijk. In verband met de uitgestrektheid van de
gemeente Altena, is er In Wijk en Aaalburg een mobiel afhaalpint waar cliënten hun
pakket kunnen afhalen.
Met regelmatig worden producten verkregen producenten/winkels uit de gemeente.
Tegoedbonnen voor b.v. gratis koffie of boodschappen, en aankopen bij
kringloopcentrum.
Ook in 2021 is een belangrijk aandacht- en actiepunt voedselveiligheid.

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

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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

3.846

3.333

€

+

€

3.846

+
3.333

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

78

€

+

62.380

+
€

81.189

€

85.035

€

83.591

€

+

65.375

+
€

83.591

65.375

78

€
81.111

31-12-2020 (*)

€

62.458

+

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

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.444

Totaal

€

85.035

+
€

65.791

€

416

€

65.791

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

16.001

€

11.500

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

31.815

€

26.363

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

47.816

€

37.863

Baten sponsorbijdragen

€

11.506

€

20.915

Giften en donaties van particulieren

€

6.735

€

9.820

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

6.735

+

+
9.820

€
€

300

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

66.357

68.598

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

960

€

740

Huisvestingskosten

€

14.729

€

15.341

Afschrijvingen

€

2.131

€

2.774

Financiële lasten

€

148

€

115

Overige lasten

€

12.016

€

11.867

Som van de lasten

€

48.141

€

44.862

Saldo van baten en lasten

€

18.216

€

23.736

€

18.157

14.025

€

+

+
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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.

Stichting voedselbank Altena verkeert in de positie dat er ook in het tweede coronajaar
wederom van velen, particulieren, bedrijven, kerken en ook weer aanderen
maatschappelijke organisaties financiële bijdragen werden ontvangen.
Ook door winkels en producenten werden vele schenkingen in natura ontvangen
waarvoor vrijwilligers en bestuur dankbaar zijn.
Met het oog op aanschaffing, op termijn, van een andere bus voor de voedselbank, die
tienduizenden Euro's uit de reserve zal vergen, is de financiële situatie van de
voedselbank op dit moment zodanig dat dit tot de mogelijkheid behoort.
Echter het toenemend aantal cliënten,op dit moment, en dus de kosten voor de
voedselbank, kan daarbij mogelijk wel beperkingen brengen.

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

Open

