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Bestuursverslag 
Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar geweest. Het kenmerkt zich door de pandemie die de hele 
wereld geraakt heeft: een wereldwijde COVID-19 crisis, die enorme gevolgen heeft. Naast een 
overbelaste gezondheidszorg zijn er enorme gevolgen in economisch en maatschappelijk opzicht. 
Een crisis ook die veel langer duurt dan we verwacht hadden en zeker ook in 2021 nog lang zal 
doorwerken.  

Voor de voedselbanken in Nederland betekent het dat wij in de loop van het jaar rekening zijn gaan 
houden met een forse groei van het aantal deelnemers. Inschatting van de landelijke Vereniging 
van Voedselbanken (VBN) is dat er sprake kan zijn van 50% toename. Een verwachte groei die 
landelijk, maar ook plaatselijk in 2020 nog niet geheel zichtbaar is geworden. Als SVU hebben wij 
een stijging gezien van het aantal huishoudens van 13%. Dat de stijging nog relatief beperkt is komt 
vooral door het forse steunpakket dat door de overheid is ingezet. Gevolg daarvan is dat er in 2020 zelfs minder bedrijven failliet zijn gegaan dan de laatste 
tien jaar en dat het werkloosheidscijfer nog beduidend lager ligt dan op het dieptepunt van eind 2013. Dat neemt niet weg dat er een moment zal komen 
waarin de overheidssteun wordt afgebouwd, de belastingschulden door ondernemers alsnog betaald moeten worden en de gevolgen in economisch 
opzicht nog meer zichtbaar worden. Als voedselbanken willen we in ieder geval voorbereid zijn op een forse toename van deelnemers, al hopen we 
uiteraard dat de groei beperkt zal blijven.  

Als SVU hebben we in 2020 heel veel steun gehad van (maatschappelijke) 
organisaties, met veel grote en kleine initiatieven. Een voorbeeld hiervan is 
de Van Baaren Stichting uit Utrecht. Hartverwarmend dat in moeilijke tijden 
mensen en organisaties zich inspannen om andere mensen (in dit geval via 
de voedselbank) te ondersteunen. Dat is de positieve kant van de COVID-19 
crisis. 

Een deel van deze giften hebben we in 2020 gebruikt voor aankoop van 
(gezond) vers voedsel. Een situatie die voor ons nieuw was, want in de jaren 
voor 2020 kregen we altijd (net) voldoende voedsel van o.a. supermarkten 
om onze deelnemers te kunnen bedienen. Diverse supermarkten hebben 
echter afgelopen jaar een beleid ingezet om voedselverspilling tegen te 
gaan en dat is merkbaar voor ons. Het resterende deel van deze giften 
hebben we vooralsnog in een noodfonds gestopt voor het moment dat de 
verder verwachte groei van deelnemers zich aandient.  

“Als corona ons iets duidelijk maakt, dan is 
het dat tegenslag iedereen kan treffen. Van 
jong tot oud, van werkgever tot werknemer, 
van startende tot bestaande ondernemers.  

Mede door de coronacrisis en de daaruit 
voortvloeiende economische krimp is het 

aantal klanten van de voedselbank in 2020 
jaar flink gestegen. We hielpen 160.500 

mensen, ruim 6% meer dan in 2019.” 
Voedselbanken Nederland 

Foto: Team Radio 538 biedt Utrecht  
een helpende hand in het kader van Missie 538! 
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Daarnaast heeft de landelijke overheid voor 2020, en ook voor 2021, noodsteun toegezegd aan de voedselbanken. Voor hetzelfde doel hebben ze ook een 
beroep gedaan op het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze noodsteun is enkel bedoeld om voedseltekorten te voorkomen en mag dus niet gebruikt worden 
voor structurele kosten. Het is geen geld dat bij voedselbanken op de plank ligt, het is een garantstelling waar we zo nodig een beroep op kunnen doen. En 
wat niet nodig is, vloeit weer terug naar de landelijke overheid. 

Los van de verwachte groei door de COVID-19 crisis constateren we nog steeds dat niet iedereen de weg naar ons weet te vinden. Soms kennen potentiële 
deelnemers de mogelijkheden niet, maar soms ook wordt er vanuit schaamte geen beroep gedaan op de voedselbank. Het beleid van de SVU is er in de 
komende jaren op gericht, samen met de landelijke vereniging, haar bekendheid te vergroten en te proberen beter aan te sluiten bij de doelgroep. Hierdoor 
hopen we meer deelnemers in onze stad te bereiken. 

In juli 2019 zijn we als SVU gestart met het transitieproject (= verduurzaming huisvesting van de uitgiftepunten en het centraal aanleveren van pakketten). 
Een project dat in 2020 in een stroomversnelling is geraakt door de COVID-19 crisis. Daarover meer onder het kopje “Ontwikkelingen”. 

Onze missie 
De Stichting Voedselbank Utrecht wil een goed voedselpakket bieden aan hen die dat nodig hebben in Utrecht. Daartoe doet de stichting het volgende: ze 
zorgt voor samenwerking tussen de voedseluitgiftepunten in Utrecht, ze organiseert de aanlevering van voedsel, ze onderneemt actie voor verduurzaming 
en tegen verspilling, ze optimaliseert de dienstverlening aan de deelnemers, en ze is aanspreekpunt voor maatschappelijke partners. 

Meer informatie over ons beleid is te vinden op onze website: https://www.voedselbankutrecht.nl/wat-doen-we/ 

Bestuur en overige (vrijwilligers)functies 
Eind 2020 is de bestuurssamenstelling als volgt (ongewijzigd ten opzichte van eind 2019): 

Voorzitter Jaap van de Meent 
Secretaris Betty Mostard 
Penningmeester Ineke Kuiper 
Algemeen lid Johan Bosman 
Algemeen lid Lambert Pasterkamp 
Algemeen lid met aandachtsgebied ICT Rens de Deugd 
Algemeen lid Jany Rademakers 

 

Stichting Voedselbank Utrecht draait op vrijwillige inzet in verschillende functies: in het bestuur, op de uitgiftepunten en de financieel vrijwilligers. Er is één 
coördinator, zij legt de verbindingen tussen de uitgiftepunten, is aanspreekpunt voor externe partijen en draagt zorg voor zaken als het distributieproces, 
de opslag, vrijwilligerstraining en voedselveilig werken. De coördinator is in dienst van Stichting de Tussenvoorziening en de uren van de coördinator (20 per 
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week) worden gefinancierd door een stichting. De coördinator wordt om niet 
beschikbaar gesteld aan de Stichting Voedselbank Utrecht. In verband met het 
transitieproject is het aantal coördinatie uren ook in 2020 tijdelijk uitgebreid.  

Waar het vervullen van de coördinerende vrijwilligersvacatures voor de 
uitgiftepunten of het centraal magazijn niet altijd makkelijk is, zien we wel een 
groeiende interesse van jonge vrijwilligers, al dan niet met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, voor uitvoerende vrijwilligers functies als magazijnmedewerker, 
uitgiftevrijwilliger, chauffeur/ bijrijder of voor specifieke projecten.  

Eind 2020 zijn er bij de SVU 200 vrijwilligers actief, zowel in het centraal magazijn 
als bij de 11 uitgiftepunten. 

Ontwikkelingen Voedselbank Utrecht 
Utrecht kent een goed netwerk van 11 uitgiftepunten verdeeld over de stad. In 
2020 is er een uitgiftepunt bijgekomen in de wijk Overvecht (in buurtcentrum de 
Boog). Door de groei van het aantal deelnemers in deze wijk was het niet meer mogelijk om alle deelnemers vanuit Burezina te bedienen. 

In 2019 was al een beweging ingezet om het netwerk verder te verbeteren, door te streven naar duurzame huisvesting van de uitgiftepunten. Hierbij wordt, 
met actieve medewerking van de gemeente Utrecht, zo veel mogelijk gezocht naar vestiging van de uitgiftepunten in wijkcentra. Wij hopen hiermee de 
drempel voor de doelgroep te verlagen en de wekelijkse gang naar de voedselbank aantrekkelijker te maken, doordat men kan profiteren van de overige 
functies van het wijkcentrum. Bovendien kan zo ook aan ons motto “geen pakket zonder traject” beter invulling worden gegeven. 

Deze transitie houdt in dat in ons centraal magazijn aan de Arkansasdreef het voedsel in bulk wordt aangevoerd en daar wordt omgezet in pakketten. Deze 
werkwijze heeft als voordeel dat de pakketten met houdbare producten kant en klaar kunnen worden afgeleverd op de uitgiftepunten. Daar worden deze 
pakketten ‘op maat gemaakt’ en verrijkt door toevoeging van gekoelde- en versproducten. Soms worden ze nog uitgebreid met producten uit eigen 
inzameling in de eigen wijk. Voorraadbeheer vindt plaats in het centraal magazijn, waardoor voorzieningen hiervoor op de uitgiftepunten niet meer nodig 
zijn of beperkt kunnen worden. 

In 2019 zijn wij gestart met de transitie van het uitgiftepunt Rivierenwijk. In 2020 zijn – conform planning - de uitgiftepunten Kanaleneiland en Zuilen naar 
nieuwe locaties gegaan en krijgen sindsdien de pakketten volgens de nieuwe werkwijze aangeleverd. Door de COVID-19 crisis zijn we sneller dan gepland 
ook voor andere uitgiftepunten centraal gaan aanleveren. De gevolgen van de pandemie verplichtten ons om meer afstand te houden tot elkaar, wat onder 
andere als gevolg had dat de capaciteit op de uitgiftepunten te klein werd en centraal inpakken een ‘must’ werd. Eind 2020 kregen 9 van de 11 
uitgiftepunten pakketten aangeleverd volgens de nieuwe werkwijze. 

Foto: Centraal Magazijn 
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Door het centraal inpakken van de voedselpakketten is een deel van de werkzaamheden verschoven van de uitgiftepunten naar het centraal magazijn. Met 
als gevolg dat we ons genoodzaakt zagen de huisvesting op de Arkansasdreef uit te breiden met een tweede magazijn. Ook is het aantal vrijwilligers dat 
dagelijks nodig is op de opslag nog verder toegenomen. Dit vraagt ook meer vrijwilligerscoördinatie. Begeleiding en aansturing, maar zeker ook werving en 
behouden van de vrijwilligers vergt veel tijd. 

Het centraal inpakken en aanleveren van de pakketten vraagt ook op logistiek gebied meer van de centrale organisatie. Wij hebben in 2020 een extra bus/ 
bakwagen aangeschaft. We hebben tevens onze oude gekoelde bus vervangen door een nieuwe. Daarmee hebben wij de mogelijkheid de twee 
vervoersstromen, het ophalen van voedsel en het verstrekken van voedsel, uit te bouwen.  

In een aantal plaatsen in het land heeft de Voedselbank ervoor gekozen uit te geven volgens het winkelconcept. Uitgifte volgens een winkelconcept biedt 
de deelnemers meer keuzevrijheid om producten te kiezen waar hun voorkeur naar uitgaat. Binnen het huidige voedselbankconcept van de SVU is dit maar 
beperkt mogelijk en de ervaringen landelijk zijn wisselend. Ook in Utrecht zijn we echter in 2020 met een pilot gestart om de meerwaarde van het 
winkelconcept te kunnen vaststellen. Het uitgiftepunt Overvecht-Zuid (Burezina) heeft medio 2020 hiermee een start gemaakt. De tweede lockdown heeft 
de uitbouw van dit concept belemmerd. Het is gemakkelijker om tijdens de lockdown coronaproof kant en klare voedselpakketten te verstrekken. Er zijn 
dan namelijk minder klantbewegingen. Zodra het mogelijk is zal het winkelconcept in Overvecht-Zuid opnieuw ingevoerd worden. Ook in Leidsche Rijn 
bestaat het voornemen om in 2021 tot een winkelconcept te komen.  

Voedselveiligheid en RIE 
Via de Voedselbanken Nederland werd begin 2019 de mogelijkheid geboden 
een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) te laten uitvoeren. Wij hebben van 
dit aanbod gebruikt gemaakt. Hieruit zijn diverse aandachtspunten gekomen 
welke wij in 2019 en 2020 hebben opgepakt. Voor 2021 staat brandveiligheid 
op de agenda. Tevens monitoren wij de capaciteit in relatie tot verwachte groei.  
 
Net als andere organisaties in de voedselketen moeten wij als Voedselbank op 
alle uitgiftepunten voldoen aan de strenge regels rondom voedselveiligheid. In 
november 2020 zijn wij ge-audit door Sensz en hebben we het certificaat 
voedselveiligheid dit keer helaas niet behaald (een aantal onderdelen scoorden 
onvoldoende). De verandering van werkwijze plus de noodzakelijke 
aanpassingen veroorzaakt door COVID-19 hebben veel energie gevraagd in 2020 
van onze vrijwilligersorganisatie. De her-audit was gepland voor begin 2021. We 
mogen inmiddels bekendmaken dat het certificaat is behaald en het centraal 
magazijn en de uitgiftepunten momenteel weer volgens de voorschriften 
werken. 
 

Foto: Nieuwe klapkratten voor centraal inpakken 
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Deelnemers 
In november 2019 is in de Algemene Ledenvergadering van de VBN de 
laatste versie van de landelijke toetsingsnorm voor 
voedselbankdeelnemers vastgesteld1. De toekenningscriteria werden 
daarmee versoepeld: de klassieke normbedragen zijn verhoogd met 7% 
en de toelatingsnormen worden op een andere manier berekend. Er 
wordt rekening gehouden met meer onvermijdelijke uitgavenposten, 
waardoor mensen eerder in aanmerking komen voor een pakket. Met 
ingang van 2021 zijn er nieuwe normbedragen van toepassing.  

De eerste tabel hieronder geeft weer hoeveel huishoudens, 
éénoudergezinnen en kinderen er op 31 december 2020 stonden geregistreerd per categorie, per uitgiftepunt. De tweede tabel laat het verloop zien per 
uitgiftepunt van het aantal huishoudens in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 (Bron: Voedselbank.nu registratiesysteem). 

  huishoudens Waarvan waarvan waarvan waarvan aantal aantal totaal 
  (pakk. p/wk) alleenst. 1-ouder- 

gezin 
gezin stel 2 volw. kinderen 18- kinderen 18+ deel- 

nemers 
Kanaleneiland 52 14 17 19 2 74 24 171 
Leidsche Rijn* 64 31 17 13 3 43 17 140 

Lombok 46 27 9 8 2 37 14 107 
Lunetten 44 20 22 2 0 53 6 105 

Ondiep 103 44 21 29 9 98 23 262 
Overvecht-Zuid 73 29 19 21 4 87 16 201 

Overvecht-Noord 75 27 22 21 5 73 28 202 
Rivierenwijk 35 15 11 9 0 34 17 95 

Utrecht Oost 55 33 10 9 3 50 4 121 
Zuilen 38 15 14 8 1 37 15 99 

Totaal 585 255 162 139 29 586 164 1503 
Tabel 1: Aantal huishoudens, volwassenen, kinderen per uitgiftepunt (peildatum 31 december 2020) 
*) Uitgiftepunt Leidsche Rijn bevat tevens het aantal huishoudens van het uitgiftepunt Vleuten-De Meern. 
 

 
1 Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeftepakket: de minimale uitgaven van 
een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken als voedsel, wonen en verzekeringen.  
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Indeling <2020 31-12-2018 31-12-2019 Indeling 2020 31-12-2020 
Kanaleneiland 45 52 Kanaleneiland 52 
Leidsche Rijn/ 

Vleuten de Meern 
120 74 Leidsche Rijn/ 

Vleuten de Meern 
64 

Lombok 27 26 Lombok 46 
Lunetten 27 30 Lunetten 44 

Ondiep 123 124 Ondiep 103 
Overvecht 73 108 Overvecht-Zuid 73  

  Overvecht-Noord 
(Nieuw) 

75 

Rivierenwijk 29 27 Rivierenwijk 35 
Utrecht Oost 41 36 Utrecht Oost 55 

Zuilen 45 43 Zuilen 38 
Totaal 530 520 Totaal 585 

Tabel 2: Aantal huishoudens per uitgiftepunt 2018 – 2020  
*) Uitgiftepunt Leidsche Rijn bevat tevens het aantal huishoudens van het uitgiftepunt Vleuten-De Meern. 

 
Sociaal Juridische Dienstverlening 
Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief meewerken aan een oplossing voor hun financiële situatie. De landelijke en tevens lokale afspraak is dan ook 
‘geen pakket zonder traject’. Bij de Utrechtse voedselbanken werken 21 financieel vrijwilligers onder begeleiding van sociaal juridische professionals om de 
nodige ondersteuning te bieden aan de deelnemers: het verrichten van intakes, de financiële huishouding in kaart brengen, screenen op rechtmatig gebruik 
van de voedselbank, adviseren over zaken als uitkeringen, werk, toeslagen, wonen en gemeentelijke regelingen. In totaal hebben, ondanks COVID-19, in het 
afgelopen jaar 1.208 financiële checks en interventies plaatsgevonden. De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers verloopt goed. De 
professionele inzet bestaat uit werving, selectie en behoud van vrijwilligers, zorgen voor continuïteit, scholing en kwaliteit van de werkzaamheden die de 
vrijwilligers uitvoeren. 

In- en uitstroom  
Redenen voor aanmelding kunnen zijn: te hoog beslag op toeslagen, betalingsregelingen met schuldeisers waarvan de bedragen veel te hoog zijn, 
inwonende kinderen van achttien jaar en ouder die geen kostgeld kunnen betalen, mensen die net een verblijfsstatus hebben maar waarvoor de uitkering 
en toeslagen nog opgestart moeten worden en verhoging van de normbedragen. 

Afgelopen jaar zijn 424 mensen uitgestroomd (2019: 237), om diverse redenen: verbetering van de financiële situatie:173 (2019: 30), zonder opgaaf van 
reden niet meer verschenen bij de uitgifte: 95 (2019: 40), verhuizing: 21 (2019: 7), onbekend/overig: 135 (2019: 77). 
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Omgang met persoonsgegevens verbeterd 
In het afgelopen jaar hebben we verdere verbeteringen doorgevoerd in de omgang met 
persoonsgegevens. Naar aanleiding van de AVG zijn we in 2018 gestart met de 
activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe normen. Deze verbeteringen 
hebben we in 2019 doorgezet en in 2020 verder opgevolgd. Zo is er een duidelijk 
register aangelegd waarin is vastgesteld welke persoonsgegevens worden verwerkt en 
met welk doel deze gegevens worden verwerkt.  

Verder is een meldpunt ingericht voor vragen en opmerkingen maar ook voor 
vermoede misstanden. Voor het laatste is er in het bestuur een protocol voor 
afhandeling vastgesteld.  

Met de afronding van deze activiteiten voldoet de Voedselbank Utrecht aan de normen 
die zijn vastgesteld in de AVG-wet. In de gesprekken met onze vrijwilligers zijn nog 
diverse dilemma's en verbetervoorstellen geïdentificeerd. Daar wordt de komende tijd 
invulling aan gegeven. 

Risico’s en onzekerheden 
Wij zijn voor de uitgifte van de voedselpakketten afhankelijk van de producten die we 

ontvangen. Onze toeleveranciers stellen, zeer begrijpelijk, als eis dat wij werken conform de, voor de Voedselbank opgestelde, voorschriften van de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Dat vraagt een niet-aflatende investering bij de vrijwilligers in kennis en knowhow op dit gebied, maar ook in het 
scheppen van de juiste randvoorwaarden en de daarvoor benodigde materialen. Denk hierbij aan koelcellen, koelboxen, gekoelde transportmiddelen etc. 
De borging van de financiële toestroom van gelden ten behoeve van deze investeringen vraagt ieder jaar opnieuw extra aandacht van het bestuur van de 
Stichting Voedselbank Utrecht. 

Een punt van zorg vormt de beschikbaarheid van gezond (vers) voedsel. Niet elke week zijn wij in staat een gevarieerd pakket samen te stellen met 
voldoende (verse)producten. Immers, leveranciers en supermarkten zetten ook actief in het op het voorkomen van verspilling/ derving. Ontwikkelingen die 
hen helpen het inkoopproces nog beter af te stemmen op de verkoop resulteren in minder overschotten. Wij zijn dus actief op zoek naar partners die ons 
daarbij, naast onze huidige leveranciers, van dienst zouden kunnen zijn, zoals tuinders en fruitbedrijven. 

Financieel 
Stichting Voedselbank Utrecht heeft in 2020 een positief resultaat gehad van € 343.196. Voorstel is om dit resultaat te doteren aan een aantal reserves van 
de Stichting. Ten eerste zijn onze centrale activiteiten toegenomen en daarmee ook de vaste kostenbasis. Daarvoor zullen we onze continuïteitsreserve 
aanvullen met een bedrag van € 141.819. Hiermee kunnen we op basis van de huidige exploitatie nog 1-1,5 jaar voortbestaan (exclusief evt. 

Foto: Tineke Schouten legt uit hoe onze donatiepaal werkt 
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voedselinkopen). Ten tweede zien wij een sterk toenemende behoefte aan ‘gezond eten’, een thema dat ook door de gemeente omarmd wordt. Onder 
‘gezond eten’ verstaan wij bij de voedselbank het structureel aanvullen van onze pakketten met vers voedsel. Hiermee zijn we medio 2020 reeds gestart en 
zullen we de komende jaren continueren. Hiervoor wordt nu een bedrag van € 100.000 gereserveerd wat ongeveer gelijk staat aan 1 jaar vers voedsel 
inkopen. Ten derde verwachten wij in samenwerking met VBN een sterke toename (tot zo’n 50%) van het aantal deelnemers. Enerzijds doordat er op dit 
moment nog een groot deel van onze doelgroep ‘onder de radar’ zit, maar ook door de na-ijleffecten van COVID-19 pandemie in combinatie met uiteraard 
economische ontwikkelingen. Hiervoor reserveren wij thans € 50.000 welke we zullen besteden aan de uitbreiding van de capaciteit van onze 
voedselverspreiding. Ten vierde hebben wij nog een restant aan fondsen van € 14.309 die door derden geoormerkt zijn met de doelstelling voedsel (door 
zowel bedrijven, stichtingen als particulieren) welke wij in de nabije toekomst aan voedsel zullen besteden. Het restant betreft € 37.068 en wordt 
gedoteerd aan de vrije reserve. 

Gedurende het boekjaar is onze exploitatie fors toegenomen. Hier zijn twee significante, aanwijsbare redenen voor. Enerzijds hebben wij een strategische 
transitie in samenwerking met de gemeente ten aanzien van de huisvesting en centrale inpakactiviteiten. Dit heeft enerzijds geleid tot forse investeringen 
in de distributie (nieuwe bestelbus, faciliteiten voor centraal inpakken) waarvan een gedeelte ook structureel (capaciteitsuitbreiding). Maar ook de 
coördinatie van de activiteiten om de uitgiftepunten op te lijnen voor, waar nodig, nieuwe locaties die ingebed zijn in het sociale gebeuren van de stad 
Utrecht. Een specifiek voorbeeld hiervan is het 
uitgiftepunt Ondiep, waarbij vermeldenswaardig is 
dat het voor SVU een tijdelijke stijging van exploitatie 
betreft van € 100.000 en in januari 2021 is afgerond.  
Een tweede aanleiding voor de toename van de 
exploitatie betreft de indirecte effecten van de 
COVID-19 pandemie. In maart 2020 waren de 
tekorten aan voedsel (zowel vers als houdbaar) en 
andere effecten van de pandemie zeer goed voelbaar 
op landelijk niveau. Dit heeft ertoe geleid dat er veel 
aandacht is geweest voor de voedselbanken en haar 
deelnemers, wat leidde tot een (deels tijdelijke) 
toename van giften en donaties. Vanwege de forse 
fluctuaties in de giften, bereiden wij ons voor op een 
periode waarin er minder middelen toestromen 
(zowel voedsel als geld). 
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Bestuur en vrijwilligers 
Bestuursleden en ook vrijwilligers van Stichting Voedselbank Utrecht worden niet betaald. Zij krijgen alleen een reiskostenvergoeding en een vergoeding 
van eventuele voor Stichting Voedselbank Utrecht gemaakte kosten. De coördinator die wordt ingezet bij Stichting Voedselbank Utrecht is in dienst bij 
Stichting De Tussenvoorziening. Haar ureninzet, die wordt gefinancierd vanuit een gift van een stichting, wordt zodoende verantwoord door Stichting De 
Tussenvoorziening. In het kader van het transitieproject zijn er tijdelijk extra coördinatie-uren beschikbaar gesteld door de gemeente. 

Toekomst 
De wereld is veranderd door de COVID-19 crisis van begin 2020. Hadden we het in 2019 nog over een aantrekkende economie, voor de komende jaren 
wordt een zware economische crisis voorspeld. We verwachten dan ook een verdergaande sterke groei van het aantal deelnemers aan de Voedselbank 
(over het jaar 2020 was er sprake van een toename van 13%).  

Gedurende 2020 heeft Stichting Voedselbank Utrecht drie beschikkingen ontvangen van de gemeente Utrecht. De eerste kwam in de loop van 2020 ten 
behoeve van de exploitatie van uitgiftepunt Ondiep en deze betrof € 100.000. De activiteiten onder deze projectsubsidie zijn uiteindelijk op 31 januari 2021 
afgerond. Mede daartoe hebben we in februari 2021 een derde huurpand aan de Arkansasdreef 32 te Utrecht betrokken om de opslag voor Ondiep te 
huisvesten. Een tweede ter hoogte van € 50.000 voor de nadere investeringen die toezien op 2020 in het kader van het huisvestingsproject. Daarnaast is er 
voor 2021 een beschikking van € 100.000 ontvangen voor het vervolg van ondersteuning t.b.v. lange termijn oplossingen voor de huisvesting van 
uitgiftepunten, versteviging van de samenwerking in de buurten en een centralisering van de werkwijze o.b.v. de beleidsregel Informele Zorg (Vrijwillige 
inzet en mantelondersteuning). 

 

 
Namens het Bestuur van Stichting Voedselbank Utrecht 

  

Wij zijn in het bijzonder al onze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en kijken met vol vertrouwen uit naar de komende jaren! 



11 
 

Jaarrekening 
Balans per 31 december 

(Voor resultaatbestemming van het boekjaar)   
 

 

 31-12-2020 31-12-2019  31-12-2020 31-12-2019 

Activa Werkelijk Werkelijk  Passiva Werkelijk Werkelijk 

Vaste activa      Reserves en fondsen    

(Computer)apparatuur  €            809  Continuïteitsreserve  €       58.181   €       58.181  

Koel- en vriesapparatuur €         9.334 €       14.001  Bestemmingsreserve    €       43.525 

Koelwagen €       39.847 €       26.598  Bestemmingsfonds     

Stapelaar €            726 €         1.089  Vrije reserve  €      -11.778   €        -2.163  

Investering aan pand €         1.429 €         1.828  Resultaat boekjaar  €     341.856   €        -9.615  

Totaal vaste activa  €      51.336  €      44.326  Totaal reserves en fondsen  €     388.259   €       89.929  

   
    

Kortlopende activa 
  

 

Kortlopend vreemd 
vermogen 

  

Overige vorderingen en 
overlopende activa  €       25.672   €            449   Crediteuren  €       68.996   €       15.475  

Totaal vlottende activa  €       29.922  €            449   Overige schulden en   

   
 overlopende passiva  €       98.269   €       86.394  

Liquide middelen   
 Totaal vreemd vermogen  €     164.968   €     101.869  

Kas  €            418   €              42      

Bank  €     475.802   €     146.980      

Totaal liquide middelen  €     476.220   €     147.023      

         

Totaal activa  €     553.228  €     191.798  Totaal passiva  €     553.228  €     191.798 
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Staat van Baten en Lasten         

Baten 
2020 

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2019 

Werkelijk  Lasten 
2020 

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2019 

Werkelijk 
Baten eigen fondswerving   

 
     

Giften kerkelijke instellingen  €   18.750   €     7.317  Huisvestingskosten    

Giften stichtingen  €   26.290   €        500  Huur  € 115.081   €   97.479   €   26.440  

Giften bedrijven  € 142.424   €     5.039  Energiekosten  €   19.999   €   27.001   €     3.017  

Giften particulieren  € 184.371  €   12.000  €   13.649  OZB en waterschapslasten  €     2.580     

Nalatenschappen  €        150     Overige huisvestingskosten     € 106.833    
Jaarbijdrage Voedselbank 
Nederland  €     4.734   €     4.770   €     4.770   Totaal huisvestingskosten  € 137.660   € 231.313   €   29.457  
Overige bijdragen Voedselbank 
Nederland  €   25.000     Exploitatiekosten 

   

Totaal baten uit eigen 
fondswerving  € 401.719   €   16.770   €   31.274   

Aankopen gebruiksvoorwerpen 
 €     2.682    €     2.010  

  
 

  
Onderhoudskosten gebouw en 
inventaris  €     1.036    €        208  

Baten uit acties derden     Schoonmaakkosten      €        436  

Acties van derden   €   27.634     €     4.744   Vuilcontainer  €     8.573   €     1.850   €     3.315  

Totaal baten uit acties derden  €   27.634     €     4.744   RDC afdracht  €     9.774   €   22.000   €   19.254  

Subsidies van overheden    
 Verpakkingen  €     7.934   

Subsidies van overheden  € 258.073   € 333.333   €   68.606   Overige exploitatiekosten  €     1.953    €     3.003  
Totaal Subsidies van 
overheden  € 258.073   € 333.333   €   68.606   Totaal exploitatiekosten  €   31.952   €   23.850   €   28.226  

    
     

Overige baten    
 Kosten aanschaf voedsel    

Bijzondere baten     Aankoop voedsel  €   65.626     

Overige inkomsten  €          63    €          69   Totaal aanschaf voedsel  €   65.626     

Totaal Overige baten  €          63     €          69       
         
Totaal baten € 687.489  € 350.103  € 104.694       
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     Transportkosten    

    
 Brandstofkosten  €     6.858   €     7.500   €     5.978  

     Onderhoud / reparaties  €     6.081   €     4.000   €     1.385  
     Motorrijtuigenbelasting  €     2.432   €     2.720   €     2.704  
     Autoverzekering  €     4.699   €     3.000   €     2.955  

     Overige transportkosten  €        150   €   22.500   €          49  

     Totaal transportkosten  €   20.220  €   39.720   €   13.071 
        

    Kosten projectinzet/vrijwilligers    

    Lief en leed  €     5.542  €     6.000   €        484  

    Vrijwilligersevenement  €        330    €        426  

    Cursuskosten    €     1.500    

    Projectinzet en vrijwilligersvergoedingen  €   42.059   €   57.800   €   19.025  

 
  

 
Totaal kosten projectinzet/ 
vrijwilligers  €   47.931  €   65.300   €   19.935 

        

    Afschrijvingen    

    Afschrijving koelinstallaties  €     4.667    €     4.667  

    Afschrijving inventaris / hardware  €     1.209    €     1.745  

    Afschrijving transportmiddelen  €     3.853    €     9.229  

 
  

 
Boekresultaat verkoop 
transportmiddelen  €   18.098   

    Afschrijving investeringen aan pand  €        363    

   
  Totaal kosten afschrijvingen  €   28.190    €   15.641  
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     Kosten beheer en administratie    

     Computerkosten / software  €     3.326  €     2.500   €     1.842  

     Kantoorbenodigdheden  €        486     €        181  

     Telefoonkosten  €     3.411   €     2.000   €     4.162  

     Betaalpakket / bankkosten  €     1.370   €        250   €        242  

     Accountantskosten  €     4.840  €     7.900  

     Verzekeringen (excl autoverzekering)  €        489  €        350   €        203  

     Overige administratiekosten     €          54  

 
  

  
Totaal kosten beheer en 
administratie  €   13.922   €   13.000   €     6.686  

         

     Communicatiekosten    

     Website  €        132     €        135  

     Drukwerk / PR-kosten      €     1.157  

     Totaal communicatiekosten  €        132    €     1.292  
         
         

 
  

  Totaal lasten € 345.633 € 373.183 € 114.309 
         

   
  Saldo van baten en lasten €  341.856 €   -23.080 €    -9.615 
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Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten 
 

 

Algemeen 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Voedselbank Utrecht bestaan voornamelijk uit: 
- bieden van directe voedselhulp aan mensen in Utrecht en omstreken die onder een bepaald bestaansminimum leven conform de criteria van de 

Vereniging van Voedselbanken Nederland (VBN); 
- het behartigen van belangen van aangeslotenen en het woord voeren (mede) namens aangeslotenen bij onderhandelingen met derden, waaronder de 

Gemeente Utrecht. 
Stichting Voedselbank Utrecht is gevestigd aan Arkansasdreef 32 G te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67822037. De 
stichting heeft een ANBI-status. 

Verdeling bestedingen naar doelstellingen 
In de jaarrekening zijn als kosten van beheer en administratie slechts die kosten opgenomen die niet direct zijn besteed aan doelstellingen of werving. 
Hetzelfde geldt voor de wervingskosten. Alle bestedingen zijn verricht aan de doelstelling inzake het bieden van directe voedselhulp en behartigen van 
belangen zoals hierboven uiteengezet. 

Continuïteit 
De Stichting heeft op balansdatum een positief saldo reserves en fondsen (eigen vermogen) en de subsidiebeschikking voor 2020 was reeds ontvangen. Op 
grond hiervan is de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

Stelselwijzigingen 
De gehanteerde grondslagen van waarderingen van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 

Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
De jaarrekening is met ingang van boekjaar 2020 opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende 
organisaties (RJk C2). De wijziging van RJ 640 naar eerstgenoemde standaard heeft geen gevolgen gehad voor de waarderingsgrondslagen. Bij de 
presentatie in dit document is rekening gehouden met de vergelijkende cijfers. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De organisatie zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te 
beheersen. 
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Activa  
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de geschatte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Investeringen worden geactiveerd vanaf een bedrag van 
500 euro. De afschrijvingstermijn voor vaste activa m.u.v. (computer)apparatuur is 5 jaar, tenzij anders vermeld. Voor (computer)apparatuur is de 
afschrijvingstermijn 3 jaar. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. Er wordt uitgegaan van een restwaarde van nihil. Boekwinsten en -
verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Vorderingen betreffen nog te ontvangen gelden van derden en zijn gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale 
waarde. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en daarna tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 
Voorzieningen wegens eventuele oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien 
middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.  

Passiva 
Stichting Voedselbank Utrecht geeft door middel van de benoeming van reserves en fondsen aan op welke wijze de haar ter beschikking staande middelen 
worden aangewend. De post reserves en fondsen heeft een bijzonder karakter. De fondsenwervende organisatie is gehouden dit vermogen slechts aan te 
wenden in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Daarom wordt gesproken over reserves en fondsen in plaats van over 
eigen vermogen. 

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het saldo van baten en lasten. Bestedingen waarvoor een 
bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, verwerkt de fondsenwervende organisatie daarom eerst als last in de staat van baten en lasten. 

De Continuïteitsreserve is bedoeld om de continuïteit van de Stichting te borgen en wordt gevormd ter dekking van de exploitatiekosten en kosten ter 
besteding aan de doelstelling welke een vast karakter hebben met als doel het kunnen voorzien in de continuïteit op korte termijn (1,5 jaar). Dit is in lijn 
met de voorschriften vanuit VBN. 

De bestemmingsreserve(s) hebben altijd een bestemming voor aanwending die later plaatsvindt, zoals vervanging, en hebben door het bestuur een 
beperktere bestedingsmogelijkheid meegekregen dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Het bestuur heeft de bevoegdheid om 
de bestemming weer op te heffen of af te wijzen. 

Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen die reeds van derden zijn verkregen waaraan een specifieke bestedingsmogelijkheid is gegeven, 
binnen de doelstelling van de organisatie, zoals middelen die een donateur schenkt aan de Stichting om een nieuwe bedrijfswagen te financieren maar nog 
niet besteed zijn aan het einde van het boekjaar. Ontvangen baten met een specifieke bestemming worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds. 
Gerelateerde specifieke bestedingen worden op dit bestemmingsfonds in mindering gebracht.  
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Het vermogen verkregen uit nalatenschap wordt, indien van toepassing, verbijzonderd op de balans, omdat deze in sommige ratio's ten behoeve maximaal 
aan te houden reserves, erbuiten mag worden gehouden. 

Vermogen dat niet toegewezen wordt aan een bestemming zoals hierboven beschreven wordt opgenomen in de vrije reserve. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

(Kortlopende) schulden betreffen nog te betalen gelden aan derden en worden 
bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie en na eerste verwerking tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Dit is gewoonlijk de nominale waarde. 

Subsidies 
Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend 
aan een aantal jaren waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te 
leveren. Investeringssubsidies kunnen worden gezien als vermindering van het 
in het desbetreffende object te investeren bedrag dan wel als bijdrage in de 
financiering daarvan. Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op 
het geïnvesteerde bedrag. Dit heeft tot gevolg dat de afschrijvingslast jaarlijks 
lager zal zijn. 

Resultaatbepaling 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van 
baten en lasten geldt, dat baten slechts worden opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat deze baten worden 
ontvangen. Indien deze baten in het verslagjaar nog niet volledig zijn besteed, zijn de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende 
bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen plaatsvinden. Via 
bestemming van het saldo van baten en lasten worden deze bestedingen in dat verslagjaar ten laste van de desbetreffende bestemmingsfondsen en 
bestemmingsreserves gebracht. 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang 
voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld op basis van een omschrijving ontvangen van de executeur-testamentair. 
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De activiteiten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit baten uit eigen fondswerving (met name subsidies en giften). Subsidies betreffen deels het 
jaarlijkse bedrag vanuit de Gemeente voor Stichting Voedselbank Utrecht, welke een structureel karakter heeft. Daarnaast ontvangt Stichting Voedselbank 
Utrecht sinds 2019 ook projectmatige ondersteuning o.b.v. de beleidsregel Informele Zorg (Vrijwillige inzet en mantelondersteuning) van de Gemeente 
Utrecht.  

Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, c.q. zodra zij voorzienbaar zijn. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Onder de kosten fondsenverwerving zijn begrepen kosten die direct verband houden met de in het verslagjaar ontwikkelde fondsverwervingsactiviteiten. 

Verkorte toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
De subsidies in 2020 kenden het volgende verloop: 

Subsidie Saldo 31-12-
2019 

Ontvangen Besteed Saldo 31-12-
2020 

Status 

Verstrekker: Gemeente Utrecht      

A Jaarsubsidie Beleidsregel Informele zorg (Vrijwillige 
inzet) 

€ 0 € 50.000 € 50.000 € 0 Structureel, 
Continueert 
2021 

B Projectsubsidie Beleidsregel Informele zorg (Vrijwillige 
inzet) / Nadere regel Vrijwillige inzet voor elkaar 

€ 86.394 € 95.000 € 163.743 € 17.651 Incidenteel, 
continueert 2021 

C Projectsubsidie Beleidsregel Informele zorg (Vrijwillige 
inzet) t.b.v. Ondiep 

€ 0 € 100.000 € 99.995 € 5 Incidenteel, 
beëindigd 

Subsidieafrekeningen met betrekking tot bovenstaande bestedingen zijn ten tijde van opstellen van de jaarrekening nog niet goedgekeurd door de 
verstrekker. Het restsaldo is opgenomen onder de overige schulden en overlopende passiva, tezamen met de nog te ontvangen factuur accountantskosten. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Er zijn geen rechten en verplichtingen per balansdatum welke niet in de balans zijn opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
In februari 2021 hebben we een nieuw huurpand aan de Arkansasdreef 32 C te Utrecht betrokken om het magazijn van uitgiftepunt Ondiep te huisvesten 
en daarmee de logistiek over Utrecht verder te verbeteren. Er hebben zich na balansdatum verder geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan die 
van invloed zijn op de jaarrekening.  
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Overige gegevens 
Resultaatbestemming 
Statuten 
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat. 

Voorstel resultaatbestemming 
Stichting Voedselbank Utrecht heeft in 2020 een positief resultaat gehad van € 341.856. Voorstel is om dit resultaat te doteren aan een aantal reserves van 
de Stichting. Ten eerste zijn onze centrale activiteiten toegenomen en daarmee ook de vaste kostenbasis. Daarvoor zullen we onze continuïteitsreserve 
aanvullen met een bedrag van € 141.819. Hiermee kunnen we op basis van de huidige exploitatie nog 1-1.5jaar voortbestaan (exclusief evt. 
voedselinkopen). Ten tweede zien wij een sterk toenemende behoefte aan ‘gezond eten’, een thema dat ook door de gemeente omarmd wordt. Onder 
‘gezond eten’ verstaan wij bij de voedselbank het structureel aanvullen van onze pakketten met vers voedsel. Hiermee zijn we medio 2020 reeds gestart en 
zullen we de komende jaren continueren. Hiervoor wordt nu een bedrag van € 100.000 gereserveerd wat ongeveer gelijk staat aan 1 jaar vers voedsel 
inkopen. Ten derde verwachten wij in samenwerking met VBN een sterke toename (tot zo’n 50%) van het aantal deelnemers. Enerzijds doordat er op dit 
moment nog een groot deel van onze doelgroep ‘onder de radar’ zit, maar ook door de na-ijleffecten van COVID-19 pandemie in combinatie met uiteraard 
economische ontwikkelingen. Hiervoor reserveren wij thans € 50.000 welke we zullen besteden aan de uitbreiding van de capaciteit van onze 
voedselverspreiding. Ten vierde hebben wij nog een restant aan fondsen van € 14.309 die door derden geoormerkt zijn met de doelstelling voedsel (door 
zowel bedrijven, stichtingen als particulieren) welke wij in de nabije toekomst aan voedsel zullen besteden. Het restant betreft € 35.728 en wordt 
gedoteerd aan de vrije reserve. 
Continuïteitsreserve  €            141.819  
Bestemmingsreserve (oormerk ‘gezond eten’)  €            100.000  
Bestemmingsreserve (oormerk ‘meer deelnemers’)  €              50.000  
Bestemmingsfonds (oormerk voedsel)  €              14.309  
Dotatie vrije reserve  €              35.728  
Resultaat  €            341.856  

Deze resultaatbestemming is niet in de jaarrekening verwerkt; de balans in deze jaarrekening is gepresenteerd voor winstbestemming. 
 

Samenstelling en bestuur (per 31 december 2020)  
Voorzitter Jaap van de Meent 
Secretaris Betty Mostard 
Penningmeester Ineke Kuiper 
Algemeen lid Johan Bosman 

Algemeen lid Lambert Pasterkamp 
Algemeen lid Rens de Deugd 
Algemeen lid Jany Rademakers 


