Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Voedselbank Overvecht
5 7 4 5 4 5 5 8

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

Ornsteinsingel 39, 3571HS, Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

maud.voedselbank@gmail.com

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 5 8 7 1 9 3

- 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.

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.Treurniet

Secretaris

M.Boot

Penningmeester

E.Dolmans

Algemeen bestuurslid

J.N Dolmans-Lankhuijzen

Algemeen bestuurslid
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?

Stichting Voedselbank Overvecht stelt zich tot doel mensen in de wijk Overvecht in
Utrecht te ondersteunen door een wekelijkse uitgifte van voedsel voor drie dagen per
week.

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?

Voedselbank Overvecht verstrekt voedsel een maal per week op twee locaties in
Overecht:
-Overvecht Noord in Buurthuis De Boog op maandag
-Overvecht Zuid in het gebouw van Stichting Burezina op donderdag
De cliënten van de voedselbank worden selecteerd op basis van geldende regels. Het
voedsel wordt in natura aangeleverd door de Centrale Voedselbank, aangevuld met
producten in natura door inzamelingsacties bij grootwinkelbedrijven. Tevens wordt van
financiële giften vers voedsel gekocht, waarmee de paketten worden aangevuld. In
Overvecht Zuid werkt men met het supermarktmodel, zoadat pakketten voor de
cliënten meer op maat en geleverd kunnen worden. Er vindt een intake en selectie
plaats om de personen ,die in aanmerking komen voor de paketten te selecteren.
Wekelijks worden de werkplekken en opslagruimtes, alsmede de toiletten gereinigd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door de Centrale Voedselbank wekelijks producten in natura geleverd, van zowel
verse als houdbare producten. Er worden inzamelingsacties bij grootwinkelbedrijven
georganiseerd en er wordt geld verkregen doormiddel van giften van partuiculieren en
kerken. In 2020 is 5200,- subsidie gegeven door Gemeente Utrecht voor het installeren
van de Supermarkt in Overvecht Zuid. Er is geld en voedsel opgehaald in Tuindorp
dmv een huis-aan-huis flyeractie en inzameling door de kerken bij het St Maartenfeest.
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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 geleverde en ingezamelde producten worden direct verwerkt in de
voedselpaketten. Met de giften wordt vers voedsel gekocht en verder besteed aan
overhead-, energie-, verzekerings-, schoonmaak- en administratieve kosten en enige
roerende zaken zoals vitrine en koelvriescombinaties. Het vermogen wordt bewaard op
een lopende bankrekening.

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).

Er wordt geen beloning of salaris verstrekt.

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.

In 2020 zijn er inzamelingsacties bij grootwinkelbedrijven gedaan en er is vers voedsel
gekocht. Er zijn selecties verricht voor mensen die in aanmerking komen en er zijn
eenmaal per week op twee locaties gemiddeld 150-160 voedselpaketten geleverd.

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

In 2020 is in Overvecht Zuid is een zogenaamd Supermarktmodel ingericht. Dit
betekent dat mensen ism de vrijwilligers zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

966

966

€

+

€

966

+
966

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

4.693

€

+

7.043

+
€

25.416

€

26.382

€

24.292

€

+

12.305

+
€

24.292

12.305

6.698

€
20.723

31-12-2019 (*)

€

13.741

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.090

Totaal

€

26.382

+
€

14.707

€

2.402

€

14.707

+

+

In 2020 heeft de voedselbank twee facturen voor warmte voorziening aan eneco over 2019 en de eindafrekening stroom in 2020 plus de stroomrekening
van januari t/m juli 2020 voorgeschoten.Totaal € 5393. Er is over 3 jaar ten onrechte door de bijdrage van Burezina een verzekeringspremie betaald tw
van €1341 en heeft het Bestuur besloten Burezina 750,euro tegemoet tekomen voor de geschatte kosten van stroom die in 2017 mogelijk te weinig zijn
betaald. Hierdoor heeft de Voedselbank Overvecht een vordering van € 3303.op Burezina de hoofdgebruiker van het gebouw. Dit bedrag zal worden
verrekend met bijdrage energiekosten 2021 en schoonmaakkosten 2020 en 2021.
Op 31-12-2020 heeft Stichting Voedselbank Overvecht een vordering van €2600 op Stichting Burezina.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

218

Giften

€

24.168

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

5.200

€

+

€
€

5.200

+
0

€
€

23.950

+

€
€

+
0

€
€

1.305

+

+

€

30.673

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.309

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

275

Overige lasten

€

648

Som van de lasten

€

12.730

€

0

Saldo van baten en lasten

€

17.943

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€
€

966

€

4.532

€
€

+

€

+
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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.

Baten
1. Ad. subsidies: €5200 is gegeven door de gemeente Utrecht voor het inrichten van
het supermarktmodel.
2. Er is in totaal €23.950 opgehaald aan giften van kerkelijke instellingen en
particulieren.
3. Speciaal voor het aanschaffen van maandverband is €218 gedoneerd door een
vrijwilliger. Dit geld wordt gererveerd voor aankoop vn deze artikelen.
4. ER is €1305 gestort door St. Burezina vanwege de door ons voorgeschoten
electriciteitrekenig van 2019.
Lasten
1. Aan voedsel en andere producten is €6309 uitgegeven.
2. Voor de inrichting van het supermarktmodel is €966 besteed.
3. Huisvesting: €2000 is betaald aan St. Burezina voor energiekosten.
Er is €1400 betaald voor schoonmaakkosten in 2019.
De €700 voor schoonmaakkosten 2020 is verrekend met de vordering aan St.
Burezina. Verzekerig: €432. €100 is betaald door St VBO en €332 was ten onrechte
voor St. Burezina betaald: dit gels is van het te vorderen bedrag afgetrokken.
4. Financiële lasten; €175 bankkosten
5. €648 besteed aan cadeautjes voor vrijwilligers.

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

Open

