Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Voedselbank Heerenveen

Nummer Kamer van
Koophandel

0 1 1 2 8 4 3 4

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

Schans 17

Telefoonnummer

0 6 3 4 4 0 4 7 8 1

E-mailadres

voedsel-heerenveen@hotmail.com

Website (*)

www.voedselbankheerenveen.com

RSIN (**)

8 1 9 1 4 2 7 2 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

7 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Sjoerd Talsma

Secretaris

Froukje de Jong

Penningmeester

Sjoerd Zondervan

Algemeen bestuurslid

Herman Spruyt

Algemeen bestuurslid

Martsje Hoekstra

Overige informatie
bestuur (*)

Lieuwe Eiling
Siebren Boschma

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het inzamelen van voedsel en/of voedseloverschotten dat zal worden vernietigd.
Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen
middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen.
Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Heerenveen bestreden.
Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van deze mensen de
gelegenheid gegeven om iets waardevols te doen als vrijwilligers.

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?

De exploitatie van een voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van
continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op voorkoming van verspilling van
goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven.
Drie keer in de week is er inzameling van voedsel bij verschillende bedrijven/
supermarkten; en twee keer in de week komt er aanvoer vanaf het distributiecentrum
RDC Drachten; gekoelde en ingevroren producten kunnen dan verder in de aanwezige
koel/vriescel en koel/vrieskisten bewaard worden.
iedere vrijdagmiddag wordt het binnengekomen voedsel verdeeld over de pakketten en
worden de pakketten uitgedeeld. We kennen 3 soorten pakketten: A-pakket voor 1 of
2 personen, B-pakket voor 3 of 4 personen en een C-Pakket voor 5 of meer personen.
In de oneven weken worden de A-pakketten van Heerenveen met de A-, B- en
C-pakketten van Akkrum klaar gemaakt, en in de even weken de B- en C- pakketten
van Heerenveen met de A-. B- en C-pakketten van Jubbega; verder wordt er op
woensdagmiddag het ingezamelde voedsel, dat beperkt houdbaar is, uitgedeeld.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidie van de gemeente.
Donaties van bedrijven, verenigingen, kerken, scholen en particulieren
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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).

Exploitatie.
Huur van gebouw
Energiekosten
Transportkosten.
Zie verder Staat van Baten en Lasten

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

Open

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

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In
bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de
voedselbank worden vergoed.

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.

Drie keer in de week is er inzameling van voedsel bij verschillende bedrijven/
supermarkten; en twee keer in de week komt er aanvoer vanaf het distributiecentrum
RDC Drachten; gekoelde en ingevroren producten kunnen dan verder in de aanwezige
koel/vriescel en koel/vrieskisten bewaard worden.
iedere vrijdagmiddag wordt het binnengekomen voedsel verdeeld over de pakketten en
worden de pakketten uitgedeeld. We kennen 3 soorten pakketten: A-pakket voor 1 of
2 personen, B-pakket voor 3 of 4 personen en een C-Pakket voor 5 of meer personen.
In de oneven weken worden de A-pakketten van Heerenveen met de A-, B- en
C-pakketten van Akkrum klaar gemaakt, en in de even weken de B- en C- pakketten
van Heerenveen met de A-. B- en C-pakketten van Jubbega; verder wordt er op elke
woensdagmiddag het ingezamelde voedsel, dat beperkt houdbaar is, uitgedeeld.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

31.000

€

31.000

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

31.000

€

31.000

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.200

€

1.591

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

60.926

€

64.182

+
€

+

Totaal

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

94.126

Continuïteitsreserve

€

44.000

€

44.000

Bestemmingsreserve

€

10.500

€

13.500

Herwaarderings
reserve

€

€

0

Overige reserves

€

€

8.273

8.626

31-12-2020 (*)

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

65.773

€
€

31.000

+
€

+
€

63.126

31.000

65.773

+
€

31-12-2021

€

€

63.126

+

Passiva

96.773

+

materiele vaste activa:
inloop vries-en koelkast 12000
vries- en koelkisten 10000
overige inventaris 1000
bestelbus 8000
liquide middelen zijn ondergebracht bij een Lopende Rekening en een Spaarrekening van de RABO bank

94.126

+
€

96.773
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

35.900

€

27.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

13.774

€

13.221

Overige subsidies

€

1.845

€

1.660

Baten van subsidies

€

51.519

€

41.881

Baten sponsorbijdragen

€

17.245

€

41.741

Giften en donaties van particulieren

€

14.668

€

20.322

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

14.668

€

20.322

Financiële baten

€

6

€

4

Overige baten

€

9.402

€

6.735

€

+

+

€

+

+

+

€

92.840

€

110.683

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

47.417

€

51.241

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

1.585

€

9.993

Communicatiekosten

€

365

€

72

Personeelskosten

€

130

€

460

Huisvestingskosten

€

35.501

€

27.558

Afschrijvingen

€

€

3.000

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

7.489

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

€

18.326

92.487

€

110.650

353

€

33

+

+
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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.

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

1.Vanwege de afname van de voedselverspilling bij de bedrijven en supermarkten en
de toename van het aantal deelnemers door de coronacrisis is er een oproep in de
pers gedaan. Hierdoor zijn de sponsorbijdragen hoog gebleven.
2.Evenals vorig jaar kon er veel voedsel ingekocht worden om de af te geven
voedselpakketten waardevol te houden.

Zie Jaarekening 2021 elders op deze website

Open

