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ALGEMEEN
Stichting Voedselbank Limburg-Noord is een particulier initiatief
en is in 2005 begonnen als Voedselbank Venray e.o. met het
verstrekken van voedselpakketten aan mensen, gezinnen uit de
omgeving, die een bijzonder laag besteedbaar inkomen hebben.
Voor dit inkomen zijn landelijke normen. Met een intakegesprek en financiële analyse
wordt met de potentiële cliënt bepaald of hij/zij in aanmerking komt voor een pakket.
De voedselbank haalt levensmiddelen en aanverwante producten op bij supermarkten,
winkels en bedrijven. Het betreffen producten die voldoen aan de warenwet en die
dienovereenkomstig worden opgeslagen en verstrekt. Dit soort producten zit vaak dicht
tegen de houdbaarheid datum 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 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 Bruske. Deze
ruimte werd te klein en bood geen mogelijkheden voor koel- en vriescellen, nodig om de
producten naar behoren te kunnen opslaan.
Sinds oktober 2009 huren we ruimten in één van de gebouwen van 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 stegen de exploitatie kosten aanzienlijk. Dat betekent een extra belasting
voor het bestuur om het benodigde geld via subsidies en giften jaarlijks te verzamelen.
Daarom zijn sponsoracties op touw gezet om voldoende geldmiddelen te verkrijgen en
om reserve op te bouwen voor komende investeringen, die nodig zullen zijn om de te
verwachte groei te kunnen opvangen.
JAAROVERZICHT VAN STICHTING VOEDSELBANK LIMBURG-NOORD
Januari Binnenkort wordt in Horst aan de Maas gestart met de uitgifte van
voedselpakketten. In samenwerking met het Rode Kruis is een geschikte locatie
gevonden, op donderdagmiddag stellen zij een ruimte in hun gebouw gratis beschikbaar.
Februari Leerlingen van het Raayland College helpen, in het kader van hun
maatschappelijke stage, wekelijks enkele uren mee met het sorteren en klaarzetten van
producten bestemd voor de voedselpakketten.
Maart Op 8 maart starten 4 vrijwilligers de uitgifte van voedselpakketten in Horst aan
de Maas. De gemeente sluit een intentieverklaring met de voedselbank en zegt een
projectsubsidie toe.
April Oriënterende gesprekken starten met Intos in Gennep met als doel het oprichten
van een uitgiftelocatie voor voedselpakketten voor de bewoners van die gemeente. Er zal
meer aanvoer van producten nodig zijn, daarom wordt met supermarktketen Jan Linders
gepraat over een eventuele levering van levensmiddelen aan de voedselbank.
Uitgegeven pakketten deze maand 122: In Bergen 22, in Horst 22 en in Venray 78.
Mei Stagiaires van het VMBO verzorgen in restaurant De Reden een gratis barbecue voor
de bezoekers van de voedselbank.
Harrie van de Kolk levert, via zijn eigen netwerk, bijna wekelijks verse producten.

Juni Supermarkt Jan Linders wordt nieuwe leverancier van levensmiddelenproducten, 7
filialen in Noord-Limburg gaan producten leveren. Een goede zaak want met het
aanstaande nieuwe uitgiftepunt in Gennep wordt een groei van het aantal bezoekers
verwacht en zijn meer producten heel welkom en noodzakelijk om iedereen een
gevarieerd voedselpakket te bieden.
Juli Na een gezamenlijke vergadering is er een barbecue voor alle vrijwilligers.
Vanwege de grotere aanvoer van producten en opslag van houdbare spullen is
uitbreiding van de huidige ruimten noodzakelijk, hierover worden met verhuurder NLW
gesprekken gestart.
Augustus De afspraken en regelingen met Intos en Jan Linders verlopen prima. Op 16
augustus start vanuit gebouw Intos in Heijen-Gennep de eerste uitgifte van
voedselpakketten aan inwoners van de gemeente Gennep. Intos stelt een bestelbus
beschikbaar, twee vrijwilligers halen bij 6 filialen van JL de levensmiddelen op en
brengen ze naar Venray waar deze producten samen met de daar aanwezige spullen
gebruikt worden om de kratten voor de bezoekers te vullen. Na de middag nemen de
chauffeurs de voor Gennep bestemde kratten mee terug en daar worden, deze eerste
keer 12 pakketten, uitgedeeld door een viertal vrijwilligers.
De gemeente Gennep geeft een startsubsidie n.a.v. het nieuw geopende uitgiftepunt.
September Vanwege het feit dat voedselbank Venray e.o. momenteel aan heel
noordelijk Noord-Limburg levert wordt besloten tot naamsverandering. De nieuwe naam
wordt: Stichting Voedselbank Limburg-Noord.
Oktober De kosten voor de noodzakelijke verbouwing zijn aanzienlijk, het Oranje Fonds
wordt benaderd voor een bijdrage in de kosten, ze reageren positief.
Uitgegeven pakketten deze maand 153: Bergen 21, Horst 27, Gennep 25, Venray 80.
November De werkgroep Sint Maarten in Afferden verbindt de plaatselijke viering aan
een goed doel, dit jaar is dat de voedselbank. De bewoners worden gevraagd houdbare
producten beschikbaar te stellen. Vóór de opvoering van het verhaal rondom st. Maarten
heeft een vrijwilliger gelegenheid iets over de werkwijze van de voedselbank te vertellen.
Peter Kramer, oud-venraynaar, bezoekt de locatie Smakterweg. Hij woont al jaren in
Hongarije en is in dat land medeoprichter van de Hongaarse voedselbank.
De afd. Venray van het particulier initiatief Sinterklaasbank.nl koopt ook dit jaar weer ‘n
cadeau voor de 4- tot 12 jarige kinderen van de voedselbankbezoekers van Venray,
Bergen en Horst.
December Een tweede geslaagde supermarktactie dit jaar door Kiwanis Horst aan de
Maas met een opbrengst van vele kratten houdbare levensmiddelenproducten.
De verbouwing/uitbreiding met 100 m2 van de locatie Smakterweg wordt in gang gezet.
Begin december is er een gezamenlijke vergadering met alle vrijwilligers, daarna een
gezellig samenzijn met een hapje en drankje.
Diverse particulieren en bedrijven brengen hun kerstpakket naar de voedselbank.
Verspreid door het jaar hebben enkele scholen in Horst, Gennep en Venray een
voedselinzameling gehouden.
In de laatste maanden van het jaar zijn 4 of 5 intakegesprekken per week geen
uitzondering, door hercontroles vallen er ook weer mensen af.
Eind 2012 worden 166 gezinnen, ongeveer 400 personen, wekelijks voorzien van een
waardevol voedselpakket. In Venray 88 gezinnen, in Bergen 20 gezinnen, in Horst 31
gezinnen en in Gennep 27 gezinnen.
De 4 tot 12-jarige kinderen van de voedselbankbezoekers krijgen met hun verjaardag
een cadeaupakket via de landelijke stichting Jarige Job.

De vergaderingen van Regio Limburg, het overkoepelend orgaan van alle Limburgse
voedselbanken, worden maandelijks bezocht. Via deze weg maar ook rechtstreeks
bereiken ons mededelingen van Voedselbanken Nederland. Hun handleiding Hygiëne en
Voedselveiligheid zorgt ervoor dat begonnen word met plaagdierbestrijding en wanneer
de verbouwing een feit is volgt verbetering van de vloer in de locatie door middel van het
coaten van de vloeren.
Met uitzondering van de zomermaanden kunnen voedselbankcliënten zich elke maand
aanmelden voor een gratis maaltijd in ‘Het Eetpotje’ in Brukske. Per keer zijn er
ongeveer 30 deelnemers.
Wekelijks rijden de chauffeurs naar het Limburgse distributiecentrum in Landgraaf om
daar verse en houdbare producten op te halen. Met de voedselbanken Venlo/Tegelen en
Roermond worden geregeld producten uitgewisseld.
Wij bedanken al onze leveranciers, de sponsoren, de donateurs, de particulieren die
geregeld doneren en de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Gennep voor hun
financiële bijdrage en natuurlijk alle vrijwilligers voor hun fantastische werk.

Tenslotte
Er wordt nogal geklaagd over toenemend materialisme en individualisering. Waar is het
sociale gevoel, waar is de aandacht voor en de hulp aan die ander? Die indruk krijg je
vooral als je naar de TV kijkt en de kranten en andere media leest. Maar is dat wel zo?
Als wij goed om ons heen kijken is dat beeld gewoon anders. Legers van vrijwilligers zijn,
met de beste bedoelingen, actief in verenigingen, organisaties, kerken en
maatschappelijke instellingen, zo ook bij de voedselbank. Mensen, die financieel in de put
zitten, krijgen iedere week een gevarieerd levensmiddelen pakket met een winkelwaarde
van zo’n € 20 tot € 25.
Er zijn veel vrijwilligers bij betrokken om de levensmiddelen op te halen bij
supermarkten, winkels en bedrijven, om deze te sorteren, kwalitatief te keuren en op
naam en grootte per gezin samen te stellen voor uitgifte aan de cliënten iedere
donderdagmiddag. Een geweldig karwei voor deze vrijwilligers maar dankbaar omdat zij
ervaren hoe blij de cliënten ermee zijn en met de aandacht die ze krijgen. Want naast
het geven van pakketten is er ook een kop koffie en indien nodig een luisterend oor. Zo
ontstaat een bijzonder klimaat dat het gemakkelijker maakt om bij de voedselbank over
de drempel te stappen.
De voedselbank in Venray groeit ‘helaas’ uit zijn voegen en wordt verder uitgebreid.
Momenteel zijn er dependances in Bergen, Horst en Gennep. Meer dan 180 gezinnen
worden zo geholpen en dat aantal neemt toe vooral vanwege de slechte economische
situatie, schuldsanering etc.
Onze overheid vermindert en bezuinigt op haar zorgfuncties, verlaagt de uitkeringen,
terwijl meer mensen het nauwelijks kunnen bolwerken en ouder en behoeftiger worden.
Daarom worden organisaties zoals de voedselbank steeds belangrijker. De vrijwilligers
echter, die altijd maar weer klaar staan en geen vergoeding vragen vormen de basis en
de kracht van deze organisaties en die moeten wij vooral koesteren. Zonder hen gaat het
gewoon niet en gelukkig zijn nog steeds velen bereid belangeloos die ander te helpen.
Dus het valt wel mee met dat materialisme en individualisering.
Fred Welschen, voorzitter Voedselbank Limburg-Noord.

Dependance Bergen
In oktober 2011 werden in Bergen de eerste 8 voedselpakketten uitgedeeld.
Dat gebeurt sindsdien vanuit een ruimte achter de Edith Stein kapel, het vervoer en het
uitdelen van de pakketten wordt gedaan door vrijwilligers van de Bergense
Vincentiusvereniging. Op donderdagmiddag stelt een plaatselijk bedrijf hiervoor een
bestelbus beschikbaar.
Op initiatief van Pastoor Janssen van de St. Petrusparochie kunnen parochianen elke
week in de kerk levensmiddelen achterlaten. Deze worden donderdags door de
vrijwilligers, die voor transport en uitgifte van de voedselpakketten zorgen, meegenomen
naar Venray waar de producten verdeeld worden.
Eind 2012 maken 20 gezinnen (60 personen) gebruik van het wekelijkse
levensmiddelenpakket.
Voor begin 2013 is een informatief gesprek gepland met B&W van Bergen.
Dependance Horst aan de Maas
Op 8 maart wordt in Horst een dependance van de voedselbank geopend. Gevestigd in
het enigszins verscholen Rode Kruisgebouw biedt de locatie de cliënten een behoorlijke
privacy.
De eerste keer halen 14 gezinnen (46 personen) hun pakket op.
De dependance beleeft, triest genoeg, een vliegende start. Vanaf de eerste uitgifte-dag
groeit het aantal gezinnen naar 31 in december, 108 personen krijgen dan wekelijks
levensmiddelen van de Voedselbank.
De dependance wordt bemand door 3 tot 4 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de kratten,
aangevoerd door de bus van de Voedselbank, worden aangevuld met het los
aangeleverde brood, vlees en aardappelen. Tussen 16.00 en 17.00 uur worden de
pakketten dan aan de betreffende mensen uitgereikt. Eind 2012 zijn 9 Horster
vrijwilligers actief, dat is inclusief 4 mensen die in Venray de intake doen.
De gemeente Horst en, toen nog, Voedselbank Venray hebben een intentieverklaring
getekend waarin zij onder andere verklaren samen te werken in het streven de armoede
te verlichten. De Voedselbank werkt mee aan het meer bekend maken van de
mogelijkheden die de gemeente heeft in het kader van het Armoedebeleid.
De gemeente Horst aan de Maas stelt in 2012 een startsubsidie van 5000 euro ter
beschikking. Bij de diverse gesprekken met de gemeente is Antoinette Haegens,
bestuurslid en coördinator van dependance Horst, ook aanwezig.
Kiwanis Horst aan de Maas organiseert zowel vóór Pasen alsook begin december een
supermarktactie in Horst en Sevenum. De opbrengst daarbij is geweldig. Beide keren
kunnen ruim 80 kratten met levensmiddelen door de voedselbank in ontvangst worden
genomen.
Tijdens de jaarlijkse kerstviering van de KBO in Horst wordt de opbrengst van de
gebruikelijke collecte die middag ter beschikking gesteld aan de Voedselbank:
zeshonderdvijftig euro kan worden bijgeschreven.

Dependance Gennep
Na een eerste telefonisch onderhoud vindt op 5 april een oriënterend gesprek plaats
tussen initiatiefnemer Carla Latuny, werkzaam bij INTOS en Peter Muller bestuurslid van,
toen nog, Voedselbank Venray. Over samenwerking met Gennep valt te praten, maar
dan is meer aanvoer van levensmiddelenproducten nodig om de extra bijkomende
pakketten, op termijn 24 per week, te vullen.
De daarop gestarte gesprekken met supermarktketen Jan Linders verlopen succesvol: op
23 mei komt de toezegging van Leo Linders dat 7 filialen van Jan Linders, in de kop van
Noord-Limburg, levensmiddelen gaan leveren.
Ondertussen heeft INTOS goedkeuring gegeven voor het inrichten van een uitgiftepunt,
de ingang hiervan ligt uit het zicht van voorbijgangers en parkeerplaatsen zijn aanwezig,
ook voor koeling van producten wordt gezorgd.
Medio juni starten, met de bus van INTOS, op donderdagochtend proefritten naar de
filialen van JL, op die manier worden ook de chauffeur en bijrijder voorgesteld bij de
filialen. Bij voldoende producten kan men in Gennep op korte termijn starten met de
uitgifte van ongeveer 10 voedselpakketten per week, gedacht wordt hierbij aan medio
augustus.
Bij de gemeente wordt een subsidieverzoek gedaan voor de opstartkosten en
terugkerende vaste lasten. Er komt een toekenningsubsidie voor de eerste 2 jaar van
5025 euro.
Parochie Sint Martinus doet een gift van € 1292,27 voor het uitgiftepunt Gennep.
Met de door INTOS beschikbaar gestelde bestelbus halen twee vrijwilligers, met twee
keer rijden, bij de filialen van JL de levensmiddelen op en brengen ze naar Venray. Daar
worden deze producten samen met de daar al aanwezige spullen gebruikt om de kratten
voor de bezoekers te vullen. Na de middag nemen de chauffeurs de voor Gennep
bestemde kratten mee terug en daar worden, de eerste keer op 16 augustus, 8
pakketten uitgedeeld door een viertal vrijwilligers.
Na een interview in mei komt er over de eerste uitgifte in augustus opnieuw een artikel
in de Maas en Niersbode.
Voor meer voedselverwerving worden Albert Heijn, Jumbo en Supercoöp in Gennep
benaderd, tot dusver jammer genoeg zonder resultaat. Volgend jaar wordt een nieuwe
poging ondernomen.
Bakkerij Arts uit Ottersum levert wekelijks brood vanuit 3 filialen.
Er is toezegging van ‘Snoepkado’ voor het leveren van snoepgoed 2 à 3 keer per jaar.
De Industriële Kring zegt een gift toe van 500 euro voor het organiseren van een
Sinterklaasmiddag t.b.v. kinderen van voedselbankcliënten uit Gennep. Twee vrijwilligers
kopen de cadeautjes. Met medewerking van 4Events (Sint en Pieten) en ’t Hökske
(locatie en drankjes) is het een geslaagde middag in aanwezigheid van de kinderen,
ouders en alle vrijwilligers.
Ook vanuit Gennep worden kerstpakketten door diverse particulieren, instellingen en
bedrijven uit de omgeving gedoneerd.
Carla Latuny vertrekt bij INTOS en gaat weer in Nijmegen werken, ze behoudt,
telefonisch en per mail, de coördinatie met o.a. Jan Linders en de vrijwilligers en
in 2013 gaat ze een keer in de 4-6 weken op donderdagmiddag zelf naar INTOS.

Voedselbank Regio Limburg
De Voedselbank Regio Limburg is een van de acht Regionale voedselbanken in Nederland
en staat rechtsreeks onder het bestuur van Voedselbanken Nederland. Zij vormt het
Regionale bestuursorgaan en is ondergebracht in een stichting. De taken van de
Regionale Voedselbank Limburg komen in hoofdzaak neer op het beheer van het
Distributie Centrum in Landgraaf en het behartigen van belangen die de lokale
voedselbanken gemeenschappelijk hebben, dit komt voornamelijk neer op voedsel- en
fondsenverwerving. Ook organisatorische zaken zoals tijdig verzamelen van Jaarstukken
en lokale gegevens voor VBN behoren hier toe.
De lokale voedselbanken blijven in hun eigen beleid geheel autonoom.
Binnen de Regio Limburg zijn vier voedselbanken aangesloten, te weten Voedselbank
Limburg-Zuid (Landgraaf), Voedselbank Limburg-Midden (Roermond), Voedselbank Venlo
en Voedselbank Limburg-Noord (Venray). Voor Limburg-Noord is bestuurslid Peter Muller
als afgevaardigde bij de Regiovergaderingen aanwezig.
In juli wordt de naamsverandering van Voedselbank Venray e.o. in Voedselbank LimburgNoord goedgekeurd. Formeel valt Weert ook onder de Regio Limburg, maar deze
voedselbank heeft vanwege de goede locale contacten aansluiting gevraagd en gekregen
bij de Regio Brabant.
Als afsplitsing van Voedselbank Venlo heeft zich eind 2012 de voedselbank Peel en Maas
(Meijel) aangemeld bij de Regio. Er is nog geen erkenning aangevraagd bij VBN, maar
daarop vooruitlopend wordt deze VB i.o. als assessor uitgenodigd bij het Regio overleg.
Het regionaal voedselbank overleg vindt in principe elke tweede dinsdag van de maand
plaats in Roermond en staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Frank van
Hulst, die tevens lid is van het landelijk bestuur van Voedselbanken Nederland. De
overige bestuursleden zijn vertegenwoordigers van de vier lokale voedselbanken.
Het Distributie Centrum van de regio Limburg is gevestigd in Landgraaf. De
exploitatiekosten van dit DC werden tot nu toe bekostigd door VBN, maar vanaf volgend
jaar zouden de aangesloten VB’s hier zelf in dienen te voorzien met als verdeelsleutel het
gemiddeld aantal pakketten per week. Echter: in het Raadplegend Congres van 24
november 2012 heeft de Stichting Voedselbanken Nederland een geheel nieuwe plan
ontvouwd met als ultieme bedoeling meer invloed van de lokale VB’s op het landelijk
beleid. Een belangrijke stap om dit te bereiken is de omzetting van Stichting naar
Verenigingsvorm, inclusief het houden van Algemene Leden Vergaderingen (ALV) en het
direct laten vallen van de DC’s onder het landelijk bestuur. Gevolg hiervan is, dat het
Regio bestuur zich aldus vanaf komend jaar niet meer bezig behoeft te houden met het
DC, wat een vraagteken kan zetten bij de noodzaak van de voorzetting van een
Regionaal bestuur. Wij kunnen u daar volgend jaar meer over melden.
Het Regionaal bestuur heeft zich in 2012 voornamelijk bezig gehouden met de
organisatie, taken, verplichtingen en kosten rond het DC in Landgraaf. Vooral het laatste
aspect vereiste veel overleg omdat aanvankelijk geen inzage bestond in het financieel
verloop tussen eigen kosten en de Regiokosten. Dit is geheel tot tevredenheid opgelost.
Daarnaast is veel tijd gewijd aan de mogelijk te verwachten subsidie van de Provincie
Limburg. Hiertoe is een commissie aangesteld bestaande uit de heren van Roosmalen en
Kockelkorn, beide onafhankelijke adviseurs van buiten het Regiobestuur. De commissie
rapporteert aan het bestuur. De signalen vanuit de Provincie zijn tot nu toe positief;
komend jaar wordt een besluit verwacht.
Tenslotte kan genoemd worden de nadruk vanuit VBN op de voedselveiligheidseisen van
het VWA; aan alle Voedselbaken is gevraagd hier sterk op te gaan letten.

E-mail: voedselbanklimburgnoord@gmail.com
Website: www.voedselbanklimburg-noord.nl

Bestuursleden Stichting Voedselbank Limburg-Noord
Fred Welschen, voorzitter
Harald van Bommel, penningmeester
Marleen Suilen, secretaris
Peter Muller
Antoinette Haegens
Vaste leveranciers
Jan Linders, diverse vestigingen in noordelijk Noord-Limburg
Plusmarkt Van Dijck, Venray
Plusmarkt Lucassen, Horst
Plusmarkt Verbeeten, Overloon / Vierlingsbeek
Co-op van der Ley, Ysselsteyn
Spar Van de Beuken, America
Bakkerij Ummenthun, America
Bakkerij Van Gassel, Ysselsteyn
Bakkerij Claessens, Venray
Bakkerij Arts, Ottersum
Tankstation De Alde Smidse, Leunen
Maatschap In ‘t Zandt – groente-, Meerlo
Janssen – aardappelen, Oostrum
B. van de Berg –groente-, Lottum
Sponsoren 2012
Oranje Fonds
Raayland College
Gemeente Venray
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Sophie Gorter BV
Rotary Club Venray
Parochie Sint Martinus Gennep
KBO Horst
Albron Centerparcs

WIKO Investments
H. v.d. Pas: bij afscheid NLW
Lions Peelparel
Rabobank Maashorst: sponsorloop
Industriële Kring Noord-Limburg
Lamonta Engineering
Diaconie Protestantse Gemeente
EJM Logister
Stichting Adja- B.Janssen
Harrie van de Kolk, Sevenum

EXPLOITATIE OVERZICHT 2012
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie gem. Venray
Subsidie gem. Horst a/d Maas
Subsidie gem. Gennep
Raayland - decemberactie 2011
Donateur actie
Voedselbanken Nederland
Giften/sponsoring

€
€
€
€
€
€
€

7.000
5.000
5.025
11.418
3.430
1.500
10.204

TOTAAL

_______
_______
€ 43.577

Autokosten
Telefoon/internet
Kantoormiddelen
Investeringen
Kleine aanschaf
Onderhoudskosten
Huur/energiekosten
Bankkosten
Verzekeringen
Diversen
Voorzieningen
Afschrijvingen
Toevoeging aan reserve

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.802
797
488
391
4.362
497
12.724
89
1.151
1.453
4.000
9.000
2.823

TOTAAL

€ 43.577

Toelichting: Bedragen vermeld in hele euro’s afgerond.
Inkomsten:
Subsidies: door de gemeenten Venray, Horst en Gennep werd subsidie
beschikbaar gesteld.
Giften: van diverse partijen, bedrijven maar ook van diverse particulieren kregen
we giften.
Uitgaven:
Autokosten: de autokosten bestaan voornamelijk uit brandstofkosten.
Betaalde huur en energie; we betalen maandelijks voor het gebruik van het
uitgiftepunt huur en energie.
Verzekeringen: het is een compleet pakket aan verzekeringen, inclusief de
autoverzekering.
Afschrijvingen: afgeschreven werd aan inrichting gebouwen, auto, koelinstallaties
Voorzieningen: tevens werden er voorzieningen genomen t.b.v. de landelijke
vereniging in oprichting en de stroppenpot.
Dankzij de giften kunnen we het jaar positief afsluiten en het uitgiftepunt in de
toekomst verder gaan verbeteren/uitbreiden.
Voor de aanschaf van een koelbus, met inachtneming van de VWA-regelgeving,
zullen we extra moeten reserveren en fondsen moeten aanschrijven.

