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VOORWOORD
In 2015 werd duidelijk dat voedselstromen uit meer richtingen onze kant op
kwamen. Niet alleen de boycotactie van Rusland leverde veel fruit op, maar ook
de vele activiteiten van onder andere winkelketens, de L1-actie en de vele
particuliere acties hebben ons blij verrast. Alleen dankzij deze milde gevers
kunnen wij ons helaas noodzakelijk werk blijven doen.
Het gevolg van een en ander was, dat wij steeds krapper in onze behuizing
kwamen te zitten. Vooral uitbreiding van opslagruimte werd noodzakelijk.
Dankzij de medewerking van onze huisbaas NLW zijn we daar, voor zover
mogelijk, in geslaagd. Maar ondanks dit blijft het een beperkte locatie en is het
voor de vrijwilligers niet altijd praktisch werken. Wat we nu nog nodig hebben is
een grotere vriescel en op termijn zullen we onze transportbussen moeten
vervangen; hier gaan we komend jaar hard aan werken.
Het aantal vrijwilligers nam toe tot ruim 50 personen. Samen met hen wordt er
elke week voor gezorgd dat onze cliënten in Venray, Bergen, Gennep en Horst
aan de Maas een divers en zo gezond mogelijk ondersteunend voedselpakket
krijgen. Dit ondanks het feit dat het werk voor onze vrijwilligers niet makkelijker
is geworden na de invoering van meerdere regels en protocollen om de
voedselveiligheid steeds beter te garanderen. Als bestuur zijn wij dan ook zeer
trots op onze vrijwilligers die zo trouw op de voedselbank hun werk blijven doen.
Ook bestuurlijk hebben er afgelopen jaar enkele mutaties plaats gevonden. Fred
Welschen heeft na ruim 6 jaar zijn voorzittershamer in november overgedragen
aan Gerda van Stelten. Fred heeft de voedselbank met veel inzet op het juiste
spoor gezet en de nodige verbeterpunten ingevoerd. Eveneens in november is
Lisette Poldervaart toegetreden tot het bestuur. Als professioneel
ervaringsdeskundige beheert zij de voedselveiligheid binnen onze voedselbank.
Samen met Peter Muller, Cor Sonnemans en onze onvolprezen secretaris Marleen
Suilen is het bestuur nu weer op volle sterkte.
Financieel is het voor onze voedselbank, ondanks subsidies, giften en acties,
steeds moeilijker om de exploitatie sluitend te krijgen. Door het bestuur wordt op
alle vlakken bekeken hoe wij dit kunnen verbeteren zodat onze toekomst ook op
dit punt stabiel zal blijven.
Des te meer danken wij de gemeenten Horst aan de Maas, Gennep, Bergen, en
Venray voor hun ondersteuning. Ook veel dank aan onze sponsors, leveranciers
en de NLW. Zonder alle genoemde instanties zouden wij ons werk niet kunnen
doen.
Namens het bestuur,
Gerda van Stelten, voorzitter.
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ALGEMEEN
Stichting Voedselbank Limburg-Noord is gestart als particulier initiatief in 2005 en begon
met het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen uit de omgeving, die een
bijzonder laag besteedbaar inkomen hebben. In 2007 werd een en ander notarieel
vastgelegd in statuten. Stichting Voedselbank Limburg-Noord heeft een ANBI-erkenning
en is geregistreerd onder nummer 817888640. Bij de Kamer van Koophandel staat
Stichting Voedselbank Limburg-Noord ingeschreven onder nummer 12066289.
Iedereen kan een aanvraag doen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, er
wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd, wél zijn er financiële
voorwaarden. Men gaat uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de maand
overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, licht en
verzekeringen. Tijdens een intakegesprek en financiële analyse wordt, met inachtneming
van de landelijk voorgeschreven normen bepaald of iemand in aanmerking komt voor
een pakket.
De voedselbank haalt levensmiddelen en aanverwante producten op bij supermarkten,
winkels, bedrijven en particulieren. Het betreft producten die voldoen aan de warenwet
en moeten volgens de voorgeschreven regels worden opgeslagen en verstrekt. De
aangeleverde producten zitten vaak dicht tegen de houdbaarheidsdatum aan, worden uit
het assortiment genomen of de verpakking moet veranderd worden. Deze producten
worden dan veelal vernietigd of doorgedraaid, maar bij de voedselbank kunnen ze goed
gebruikt worden. De voedselbanken kopen in principe geen levensmiddelen: ze moeten
uit de markt gehaald worden. Het bestuur en de organisatie bestaan louter uit
vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers en bestuursleden was eind 2015 totaal 54 personen.
Het verzamelen van de levensmiddelen, het klaarmaken en de uitgifte van de
voedselpakketten vond tot het najaar van 2009 plaats vanuit een ruimte die gratis
beschikbaar werd gesteld door de Protestante Kerk ‘Het Zonnelied’ in Brukske. Deze
ruimte werd te klein en bood geen mogelijkheden voor koel- en vriescellen. Koel- en
vriescellen zijn nodig om producten naar behoren te kunnen opslaan.
Sinds oktober 2009 huren we ruimten van de NLW (Noord Limburgse Werkvoorziening)
op het industrieterrein Smakterheide. Daar kan de groei worden opgevangen en de
opslag van producten en uitgifte geprofessionaliseerd worden. Ook is er kantoorruimte
beschikbaar. Echter, met deze nieuwe locatie inclusief koel- en vriescellen zijn de
exploitatiekosten aanzienlijk gestegen. Dit betekent een extra belasting voor het bestuur
om het benodigde geld via subsidies en giften jaarlijks te verzamelen.
Daarom worden nog steeds sponsoracties op touw gezet om voldoende geldmiddelen te
verkrijgen en om reserve op te bouwen voor komende investeringen.
We zijn als voedselbank lid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken en als zodanig
worden de Algemene Ledenvergaderingen bijgewoond. Tijdens die ALV-bijeenkomsten
wordt het Voedselbank-reglement vastgesteld, wordt gestemd over belangrijke
(beleid)wijzigingen en worden de begroting en jaarverslag vastgesteld. Op hoofdlijnen
worden er landelijke afspraken gemaakt waarbij er voldoende ruimte blijft voor lokale
invulling. Sinds eind 2013 is er een landelijk Servicebureau dat, op aanvraag, voor steun
en begeleiding kan zorgen. Ook bij de VNV en het servicebureau werkt men uitsluitend
met vrijwilligers.
Voedsel dat we regionaal of landelijk krijgen wordt via regionale distributiecentra (DC)
verdeeld over de aangesloten voedselbanken, voor onze regio is dat het DC in Landgraaf,
daar worden elke woensdag producten opgehaald.
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JAAROVERZICHT 2015
Enkele vrijwilligers die de intakegesprekken houden gaan op uitnodiging van Synthese
Gennep naar een bijeenkomst van de vrijwilligers van de ‘papierbrigade’. Zij geven hulp
bij het ordenen van papieren en financiën en willen graag meer weten over de werkwijze
van de voedselbank, welke mensen er bij ons terecht kunnen, hoe de procedure verloopt
en dergelijke.
Later dit jaar wordt, op hun verzoek ook bij het PLIV –Platform Lage Inkomens Venraysoortgelijke informatie gegeven.
De gemeente Venray continueert de periodieke subsidie van 7000 euro.
Eind maart organiseert het Mondiaal Platform weer een supermarktactie waarvan de
opgehaalde houdbare producten, 90 kratten, naar de voedselbank gaan.
In april organiseert zumba-instructrice Nancy Garcia een zumbamarathon, de opbrengst
is voor de voedselbank.
Met uitzondering van de zomermaanden kunnen voedselbankcliënten zich elke maand
aanmelden voor een gratis maaltijd in ‘Het Eetpotje’ in Brukske.
Voor de vierde keer op rij verzorgen stagiaires van het VMBO Raayland College in
restaurant De Reden een gratis barbecue voor bezoekers van de voedselbank.
Net als voorgaande jaren brachten leden van de Venrayse Protestantse Gemeente ná de
jaarlijkse Dankdag voor gewas en arbeid weer houdbare producten. Ook een collecteopbrengst was voor de voedselbank.
Lucassen Zonwering doneert een bedrag van elk product dat hij in juni en juli verkoopt.
Met uitzondering van de vakantieperioden helpen leerlingen van het VMBO Raayland
College wekelijks enkele uren mee met het sorteren en klaarzetten van de producten, dit
in het kader van hun beroepsstage.
Eind augustus is er in het Odapark de gebruikelijke barbecue met alle vrijwilligers waarbij
Gerda van Stelten wordt voorgesteld, zij zal eind dit jaar Fred Welschen opvolgen als
voorzitter.

5

Evenals in het voorjaar houdt het Mondiaal Platform rond Wereldarmoede-dag in oktober
een inzamelingactie bij 3 supermarkten met ook dit keer 90 kratten houdbare
levensmiddelen.
Enkele bestuursleden zijn eind oktober aanwezig bij de heropening van de ruimten en de
uitreiking van het Certificaat Groen bij collega-Voedselbank Peel en Maas in Panningen.

Gedurende het jaar worden,
bij gelegenheid van hun
gezamenlijk ontbijt, door
verschillende Venrayse
scholen de overgebleven,
niet aangebroken, producten
naar de voedselbank
gebracht

Alweer voor de vijfde keer verzorgen de vrijwilligers van Sinterklaasbank.nl, afdeling
Noord-Limburg ’n cadeau voor kinderen van 0 t/m 12 jaar van de voedselbank-bezoekers
van Venray, Bergen, Horst en Gennep.
De 4 tot 12-jarige kinderen van alle voedselbankbezoekers krijgen met hun verjaardag
een cadeaupakket van de landelijke Stichting Jarige Job.
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Juwelierszaak
Camps krijgt de voorzitter een cheque overhandigd. Dit is het
laatste officiële optreden van Fred Welschen, die begin
november zijn taak als voorzitter overdraagt aan Gerda van
Stelten. Bij die gelegenheid wordt Fred benoemd tot erelid en
krijgt hij een bronzen plaquette.
Ook dit jaar houdt L1 begin december weer een grote actie voor alle voedselbanken. In
verband hiermee worden er radio- en televisieopnames gemaakt bij de diverse Limburgse
voedselbanken, waaronder ook in Venray. De opbrengst van deze houdbare producteninzamelactie is weer een groot succes, de opgehaalde producten worden, naar rato,
verdeeld over de Limburgse voedselbanken. In de slotuitzending op 17 december is onze
voorzitter een van de gasten aan de gesprekstafel. Eind december krijgen we 13 pallets
met uiteenlopende producten.
De plaatselijke Franciscusgroep organiseert met kerstmis een gezamenlijke maaltijd. Om
ook voedselbankgebruikers hiervoor te bereiken krijgen deze een uitnodiging- en
opgavebrief in hun krat.
Schouwburg Venray geeft vrijkaartjes voor gezinnen met kinderen t/m 6 jaar voor de
Thomas De Stoomlocomotief Theatertour.
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Naar aanleiding van modelstatuten van Voedselbanken Nederland worden er nieuwe
statuten opgesteld. Dit wordt door notariskantoor Mathijsen en Weijs gesponsord.
Vooral in de kersttijd, maar ook door het jaar worden er door particulieren geregeld
verse of houdbare producten gebracht. Zoals al jaren gebruikelijk geven in
december/januari diverse bedrijven en particulieren hun kerstpakket bij ons af.
Ook in 2015 was er het driemaandelijks Platform-overleg, een bijeenkomst met 2 of 3
personen per locatie en enkele bestuursleden, bedoeld om vooral ook de vragen en
opmerkingen uit de dependances rechtstreeks te horen en wanneer nodig actie te
ondernemen.
Eind december maken in de gemeente Venray 74 gezinnen/alleenstaanden (178
personen) gebruik van de voedselbank. Hiervoor worden 86 kratten met producten
gebruikt.
In 2015 zijn in Venray 27 vrijwilligers actief betrokken bij het ophalen en de uitgifte van
de voedingsmiddelen op woensdag en donderdag, dit aantal is inclusief de bestuursleden.
In totaal zijn in 2015 54 vrijwilligers wekelijks actief voor Voedselbank Limburg-Noord.
De vrijwilligers krijgen aan het eind van het jaar het boekje ‘Genadebrood’ -de
onstuitbare opmars van de voedselbank-. Dit vanwege het 10-jarig bestaan van de
voedselbank.

Uitgiftelocatie

Gemiddeld
aantal
gezinnen
per week

Gemiddeld
aantal
personen per
week

Gemiddeld
aantal
pakketten per
week

Totaal
aantal
pakketten
verstrekt
in 2015

Venray

61

145

68

3609

Bergen

18

33

18

943

Horst aan de Maas

40

112

42

2240

Gennep

31

66

31

1643

150

356

159

8435
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Dependance Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas en de voedselbank hebben bij de start van de
dependance in 2012 een intentieverklaring getekend waarin zij onder andere
verklaren samen te werken in het streven de armoede te verlichten. De
Voedselbank verwijst bij intake en hercontrole naar de mogelijkheden die de
gemeente heeft in het kader van het armoedebeleid. Indien aan de orde, worden
ook tussentijdse berichten met betrekking tot wijzigingen / aanvullingen van het
minimabeleid aan de Horster cliënten verstrekt.
Er is op gezette tijden contact met de Stichting Leergeld. De Voedselbank tracht
de bekendheid van deze Stichting onder haar cliënten te vergroten. Omdat de
Voedselbank en Stichting Leergeld dezelfde doelgroep hebben is het bij tijd en
wijle zinvol om zaken af te stemmen.
In januari werd op uitnodiging van de Vrouwenvereniging in Meerlo een
informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst vond plaats in samenwerking met
de gemeente Horst aan de Maas. Het reilen en zeilen van de voedselbank werd
toegelicht en een aanwezige ambtenaar van de gemeente gaf tekst en uitleg
over het armoedebeleid.
In februari werd de Vrouwenvereniging in Geijsteren bezocht. Na afloop van
beide bijeenkomsten konden de voedselbankvrijwilligers naar huis met een
kofferbak vol houdbare producten.
Ook in 2015 kon Voedselbank Limburg-Noord rekenen op 5000 euro subsidie van
de gemeente Horst aan de Maas.
In Sevenum houdt de kerk zich actief bezig met het ondersteunen van de
voedselbank. Een keer per maand kunnen parochianen houdbare levensmiddelen
in de kerk achterlaten. Deze worden door een enthousiaste vrijwilliger opgehaald
en naar Venray gebracht om verdeeld te worden over de pakketten.
Dat de voedselbank onder kinderen leeft hebben we het afgelopen jaar weer
ervaren. In april informeerden twee vrijwilligers in Sevenum de communicantjes
van 2015 over het fenomeen Voedselbank. Nadat ze hun eerste H. Communie
hadden gedaan zamelden de kinderen voedingsmiddelen in t.b.v. de Voedselbank.
In maart stelde de PLUS boodschappenpakketten beschikbaar, voor een deel
bijeen gespaard door klanten, voor een deel door de supermarkt geschonken.
Gedurende het hele jaar zijn er binnen de gemeente supermarkten en andere
winkeliers die structureel of incidenteel voedingsmiddelen ter beschikking stellen.
Zonder deze bijdragen zouden de kratten niet (zo) gevuld zijn.
Vanwege vrijkaartjes van de ijsbaan in Horst konden gezinnen met kinderen
gebruik maken van de ijsbaan inclusief schaatshuur en versnapering.
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In juli overhandigden de
kinderen van basisschool
De Kameleon in
Grubbenvorst een cheque,
het resultaat van diverse
acties in de school, onder
andere deelname aan de
Venloop waarmee geld
werd opgehaald en een
Paasmarkt waarbij
zelfgemaakt gebak en door
de kinderen gemaakte
knutselwerkjes werden
verkocht.

Tijdens de feestmaand december liepen diverse Horster inwoners binnen om een
pakket met levensmiddelen af te geven.
Een niet te onderschatten bijdrage levert Kiwanisclub Horst aan de Maas nu al
enkele jaren. 12 december organiseerde de club voor de derde
achtereenvolgende keer een super-marktactie in Horst en Sevenum met als
opbrengst ongeveer 80 kratten met houdbare levensmiddelen. Hierdoor kon er
weer vele weken iets extra’s aan de pakketten worden toegevoegd.
Dankzij een betrouwbaar team van acht vrijwilligers verliep ook dit jaar de
uitgifte van voedselpakketten op de donderdagmiddag vrijwel vlekkeloos.
Drie vrijwilligers zijn belast met de intakes en hercontroles in Venray.
Eind december maken in de gemeente Horst aan de Maas 34 gezinnen/
alleenstaanden (102 personen) gebruik van de voedselbank. Hiervoor zijn 38
kratten met producten nodig.
Dependance Bergen
Nog steeds zijn er in Bergen 9 vrijwilligers die elke donderdag, volgens een
bepaald schema, paraat staan ten behoeve van het uitgiftepunt. Die dag worden
er levensmiddelen opgehaald bij Jan Linders in Bergen, als het nodig is ook bij
het centraal magazijn van Jan Linders.
Intern zijn we afgelopen jaar verhuisd naar een andere locatie, dit i.v.m.
verbouwing van de kerk tot een multifunctioneel centrum. De ruimte die we nu
hebben is net groot genoeg voor de uitgifte aan 20 tot 22 gezinnen. Mocht het
aantal in de toekomst erg groeien dan hebben we toch ruimtegebrek.
Parochianen kunnen nog steeds in de kerk levensmiddelen achterlaten, ook die
worden meegenomen naar Venray waar de producten verdeeld worden. Er is een
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schema wie er die middag naar Venray v.v. rijdt, alles wordt in gezamenlijk
overleg geregeld.
In 2015 verleent de gemeente Bergen een subsidie van 3000 euro.
De bus die we al jaren mogen gebruiken is in zeer slechte staat en de vraag is of
hij door de volgende keurig komt. Het bestuur is volop aan het werk om
financiën te vinden voor een oplossing in dezen.
Eind december maken in de gemeente Bergen 22 gezinnen/alleenstaanden (37
personen) gebruik van de voedselbank. Hiervoor worden 22 kratten met
producten gebruikt.
Dependance Gennep
2015 was weer een mooi jaar omdat we in staat zijn geweest om al onze cliënten
van Gennep het gevoel te geven er voor ze te zijn en vooral, door ze te voorzien
van een goed gevulde wekelijkse krat met levensmiddelenproducten.
Een actie door Toerclub Gennep had als resultaat dat er 25 fietsen voor de
klanten van de VB beschikbaar kwamen. Op de Braderie in mei waren we met
onze collectebussen aanwezig, dat leverde een mooi bedrag op evenals de
opbrengst van de ton met statiegeldbonnen bij Jumbo en Supercoop.
Ook in 2015 verleende de Gemeente Gennep een subsidie van € 5025,-De Stichting MaGe, die zich inzet voor mensen die niet veel geld te besteden
hebben, had ook dit jaar een mooie actie. In december kregen alle bezoekers
een diner-bon voor een menu en consumptie te gebruiken bij Plaza Gennep,
Jachthut op den Hamer in Wellerlooi of bij XIEJE in Gennep.
De grote december-actie van het Elzendaal College was
een geweldig mooie afsluiting van 2015.
Tijdens de regionale actie van L1 werd in Gennep door
leden van Jong Nederland houdbare producten ingezameld
en uit Middelaar kwamen producten uit een besloten
inzameling.
Een mooi actie van Stichting Klein Gebaar Gennep,
namelijk zegels sparen en inwisselen voor levensmiddelen
voor de Gennepse bezoekers.
Diverse particulieren en ook bedrijven brachten
kerstpakketten naar de uitgiftelocatie.
Eind december maakten in de gemeente Gennep 32 gezinnen/alleenstaanden (83
personen) gebruik van de Voedselbank, hiervoor werden 33 kratten met
producten gebruikt.
Aan het einde van het jaar waren in Gennep 6 vrijwilligers actief betrokken bij
het ophalen en de uitgifte van de voedingsmiddelen op donderdag.
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Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV)
Landelijke en Regionale contacten
VNV
Ook afgelopen jaar lag de nadruk bij VNV op de Voedselveiligheid. Het streven is, dat
in juli 2016 alle voedselbanken het certificaat Groen hebben gehaald, wat staat voor
een voedselveilig werkende Voedselbank. Eind 2015 hadden 120 van de aangesloten
161 voedselbanken dit certificaat gehaald, waaronder Venray. Ook alle provinciale
Distributie Centra zijn geslaagd, als laatste ons eigen DC in Landgraaf.
Bij alle voedselbanken, dus ook in Venray, heeft dit “groene diploma” tot een veel
zorgvuldiger omgaan met voedsel geleid. Een speciale training voor coördinatoren
voedselveiligheid en daarnaast een basaal examen, waaraan al 1000 vrijwilligers
hebben deelgenomen, zorgden voor nog meer juiste kennis en discipline bij de
Voedselbanken. Gevolg van dit alles was, dat steeds meer landelijke concerns,
waaronder AH en Lidl, hun voedsel durven af te geven, waardoor in 2015 al een
trend is ontstaan van een toenemend voedselaanbod. In 2016 zal dit exponentieel
gaan doorzetten zo is de verwachting, reden waarom aan alle voedselbanken wordt
geadviseerd hun opslagruimte stevig uit te breiden.
De toekenningscriteria blijven onderwerp van gesprek: moeten de normen verruimd
worden, mag men langer blijven dan de maximale drie jaar, wat wordt wel en niet
meegerekend bij het leefgeld van de cliënt? In Venray is gekozen voor een
consequente handhaving van de afspraken, echter: onze intakers hebben het laatste
woord bij schrijnende gevallen.
Ook afgelopen jaar ontving de VNV uit vele hoeken grote subsidies, totaal ca 1,3
miljoen, waarvan een half miljoen van de Postcode loterij. Een substantieel bedrag
daarvan wordt weer verdeeld onder de voedselbanken en de distributiecentra.
Naast vele andere onderwerpen, zoals aanpassing van het Reglement en de
begroting, is ook aandacht besteed aan de mogelijke aanspraak van vluchtelingen op
de voedselbank. Dit blijkt in het algemeen niet zo’n vaart te lopen, aangezien alleen
statushouders met indicatie in aanmerking zouden komen. Met AZC ’s hebben de
voedselbanken dus weinig te maken.In 2015 zijn weer drie Algemene Leden
Vergaderingen gehouden in Houten; in alle gevallen was er een afvaardiging van
Voedselbank Limburg-Noord aanwezig.
Regio
Nadat de bestuurlijke strubbelingen van 2014 binnen VB Limburg-Zuid na ingreep
van het landelijke bestuur tot een goed einde schenen te komen, bleken de
gevonden oplossingen toch niet acceptabel voor de twee oprichters van
voedselbank/distributiecentrum Landgraaf. Gevolg was een nieuwe bestuurscrises
aldaar met het opstappen van vier van de vijf bestuursleden.
In februari vond een oriënterend bezoek aan Landgraaf plaats; reguliere Regio
vergaderingen vonden plaats in mei, augustus en november in Roermond. In de
laatste vergadering werd de nieuwe voorzitter van VB-Landgraaf voorgesteld in de
persoon van de heer Dries Ausems. Aan hem de niet eenvoudige taak komend jaar
daar een nieuw stabiel bestuur te formeren.
Een belangrijk onderwerp zal de verdeling van de subsidiegelden van de Provincie
Limburg worden, die tot nu toe uitsluitend aan de voedselbank en het
distributiecentrum van Landgraaf ten deel vielen. Ook de financiële ondersteuning
van de Limburgse voedselbanken aan het in stand houden van het distributiecentrum
is een heikel punt. Ook in andere Limburgse voedselbanken vonden
bestuursveranderingen plaats: in Venlo en Roermond zijn de voorzitters opgestapt.
Bij voedselbank Peel en Maas is de voorzitter wegens ziekte afgetreden.
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EXPLOITATIEREKENING 2015
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gemeenten
Giften en acties
Donateurs etc.
Rente
Diversen

€
€
€
€
€

27.025
14.290
1.486
118
35

Totaal

-------------€
42.954
========

Transportkosten
Huisvesting
Kleine aanschaffingen
Drukwerk
Investeringen
Verzekeringen
Kantoor/administratie
Telefoon/internet
Vrijwilligers
Onderhoud
Representatie
Reiskosten
Diversen en bankkosten
Voedselveiligheid
Overschot

€
4.893
€
16.915
€
1.364
€
926
€
1.281
€
781
€
1.527
€
1.093
€
3.153
€
34
€
214
€
1.115
€
457
€
5.393
€
3.808
------------€
42.954
========

Toelichtingen:
Subsidies:

Het betreft hier subsidiebijdragen van Venray, Horst aan de Maas,
Gennep en Bergen. Dit geeft een vertekend beeld, want Venray
heeft de subsidie 2016 al in december 2015 overgemaakt.

Giften en acties:

Dit zijn incidentele giften van particulieren en organisaties. Ook
diverse sponsoracties van scholen worden hier geboekt.

Donateurs:

Donateurs steunen de Voedselbank op regelmatige basis.

Transportkosten:

Brandstof, onderhoud en belasting bestelbus

Huisvesting:

Huur en energielasten

Vrijwilligers:

Het betreft hier grotendeels de kosten van de jaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst. Daarnaast hebben de vrijwilligers in
verband met het 10-jarig bestaan van onze voedselbank ieder het
boekje “Genadebrood” ontvangen. Voor het overige ontvangen de
vrijwilligers slechts een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.
Met name in de post reiskosten is dat laatste terug te zien.

Voedselveiligheid:

Forse uitgaven zijn nodig gebleken om de voedselveiligheid te
garanderen.

Overschot:

Zie de opmerking bij subsidies; in werkelijkheid is er daardoor een
tekort ontstaan van ruim € 3.000,--.

12

EXPLOITATIEBEGROTING 2016
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gemeenten
Giften en acties
Donateurs etc.
Rente
Tekort

€
€
€
€
€

18.375
12.000
3.600
175
3.000

Totaal

-------------€
37.150
========

Transportkosten
Huisvesting
Kleine aanschaffingen
Drukwerk
Investeringen
Verzekeringen
Kantoor/administratie
Telefoon/internet
Vrijwilligers
Onderhoud
Reiskosten
Voedselveiligheid

€
6.000
€
14.000
€
1.000
€
1.000
€
1.000
€
1.000
€
1.250
€
1.800
€
2.500
€
2.000
€
2.600
€
3.000
------------€
37.150
========

BALANS 2015
Saldi

1 januari 2015

31 december 2015

Bank
Spaarrekening

€
670,72
€ 12.015,43

€
€

7.860,31
8.633,41

Totaal

€ 12.685,85

€ 16.493,72

Toename saldi is gelijk aan het overschot 2015 en wordt veroorzaakt door de
vooruitbetaalde subsidie 2016 van de gemeente Venray, welke in 2015 reeds werd
ontvangen.
In werkelijkheid is over 2015 een tekort geboekt van ruim € 3.000,--.
Ook in de exploitatiebegroting 2016 wordt rekening gehouden met een tekort.
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Bestuursleden Stichting Voedselbank Limburg-Noord
Gerda van Stelten, voorzitter
Cor Sonnemans, penningmeester
Marleen Suilen, secretaris
Peter Muller, contacten VNV en Regio
Lisette Poldervaart, voedselveiligheid
Joep Poels, notulist
Vaste leveranciers
Jan Linders: Bergen, Gennep, Grubbenvorst, Horst, Servenum, Tienray, Venray
en het distributiecentrum in Nieuw Bergen
Plus Judith en Guido Van Dijck, Venray
Plusmarkt Lucassen, Horst
Co-op van der Ley, Ysselsteyn
Spar, America
Bakkerij Ummenthun, America
Bakkerij Van Gassel, Ysselsteyn
Bakkerij Claessens, Venray
Bakkerij Arts, Ottersum
Tankstation Vissers, Leunen
Maatschap In ‘t Zandt – groente-, Meerlo
Janssen – aardappelen, Oostrum
B. van de Berg –groente-, Lottum
Supercoop, Gennep
Albert Heijn, Gennep
Spar Willemsen, Milsbeek
Spar Janssen, Molenhoek
Daarnaast worden er door diverse particulieren, winkels en kleine bedrijven seizoenproducten geleverd.
Sponsoren 2015
Gemeente Venray
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Gemeente Bergen
Vereniging Nederlandse Voedselbanken
Wij zijn heel blij met de vaste maar ook incidentele, soms anonieme, donaties van
particulieren en organisaties.
website:
mail:
KVK
ANBI
IBAN

www.voedselbanklimburg-noord.nl
voedselbanklimburgnoord@gmail.com

12066289
8178.88.640
NL09RABO0116520949
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