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1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
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Zandvaart 43, 1764 NK  Breezand
Postbus 7, 1760 AA  Anna Paulowna

Telefoon 0223-522344
E-mail info@koopmanenco.nl
Website www.koopmanenco.nl

IBAN: NL40ABNA0587524863 • KvK: 37161040 • BTW Nr: NL0027.85.195.B.01 • BecoNNr. 115.290
op onze dienstverlening zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37-933



1.2 ALGEMEEN

De Stichting 

Blijkens de notariële akte van oprichting, verleden voor notaris mr. W.C. Baalman te

Wieringerwaard, is de stichting op 21 december 2009 opgericht. 

In 2021 zijn de statuten vernieuwd. Deze zijn op 31 mei 2021 gepasseerd door

notaris notaris S.U Dormaar van kantoor Ploum uit Rotterdam.

Doelstelling

Conform artikel 3 van de statuten luidt de doelstelling van de stichting als volgt:

1 a. het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;

b. het tegengaan van verspilling van goed voedsel.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a het uitvoeren van Voedselbankactiviteiten in haar werkgebied;

b. het aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland en zich houden aan

de statuten van Voedselbanken Nederland, het door de Algemene Ledenvergadering

van de vereniging vastgestelde Voedselbankreglement en de besluiten van

die ledenvergadering;

c het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in

de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

3 De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en beoogt niet het maken 

van winst.

Bestuur

Gedurende het boekjaar werd het bestuur van de stichting gevormd door:

Dhr A.J.  Vos Voorzitter

Dhr  R. Tromp Secretaris

Dhr N.P. Vlaming Penningmeester

Dhr. H. Veenstra Bestuurslid
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1.3 RESULTATEN

Vergelijking van de resultaten

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat  €  13.815  (2020: € 22.359) 

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna

een overzicht gebaseerd op de resultatenrekening 2021 met ter vergelijking de resultaten-

rekening 2020. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in een percentage van de netto-

omzet (eventueel gecorrigeerd met wijziging in onderhanden werk). 

2021 2020 Mutatie

€ % € % €

Baten 59.734 100,0 66.015 100,0 -6.281

Overige opbrengsten 0 0,0 0 0,0 0

Som der baten 59.734 100,0 66.015 100,0 -6.281

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 10.715 17,9 10.105 15,3 610

Overige kosten vrijwilligers 1.555 2,6 1.485 2,2 70

Huisvestingskosten 4.224 7,1 5.990 9,1 -1.766

Vervoerskosten 13.682 22,9 10.714 16,2 2.968

Kantoorkosten 1.884 3,2 1.960 3,0 -76

Algemene kosten 1.838 3,1 1.549 2,3 289

Kosten distributiecentrum A.dam 1.451 2,4 2.523 3,8 -1.072

inkoop kruidenierswaren 4.654 7,8 3.233 4,9 1.421

Som der bedrijfslasten 40.003 67,0 37.559 56,9 2.444

Bedrijfsresultaat 19.731 33,0 28.456 43,1 -8.725

Financiële baten en lasten -5.916 -9,9 -6.097 -9,2 181

Resultaat 13.815 23,1 22.359 33,9 -8.544
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1.4  FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de

navolgende informatie. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij 

geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur 

       31-12 2021         31-12 2020

€ % € %

Activa 

Materiële vaste activa 224.319 73,0 234.459 77,2

Vorderingen 4.099 1,3 3.285 1,1

Liquide middelen 78.967 25,7 65.781 21,7

307.385 100,0 303.525 100,0

Passiva

Eigen vermogen 121.303 39,5 107.488 35,4

Voorzieningen 4.004 1,3 4.214 1,4

Langlopende schulden 178.621 58,1 185.687 61,2

Kortlopende schulden 3.457 1,1 6.136 2,0

307.385 100,0 303.525 100,0
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Analyse van de financiële positie

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder

werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende

schulden.  De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de 

onderneming.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 4.099 3.285

Liquide middelen 78.967 65.781

83.066 69.066

Kortlopende schulden -3.457 -6.136

Liquiditeitspositie = werkkapitaal 79.609 62.930

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 224.319 234.459

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 303.928 297.389

Financiering

Eigen vermogen 121.303 107.488

Voorzieningen 4.004 4.214

Langlopende schulden 178.621 185.687

303.928 297.389
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2 JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

              31-12 2021            31-12 2020

€ € € €

ACTIVA

vaste activa

Materiële vaste activa 1

Terreinen en gronden 22.720 22.720

Gebouwen 154.026 158.590

Vries- en koelcellen 11.001 12.497

Machines en installaties 27.558 30.529

Klimaatbeheersingssysteem 1.889 2.179

Inventaris 4.732 4.912

Transportbus 0 0

Aanhangwagen 0 0

Heftruck 2.393 3.032

224.319 234.459

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 2 1.158 1.172

Overlopende activa 3 2.941 2.113

4.099 3.285

Liquide middelen 4 78.967 65.781

BALANSTOTAAL 307.385 303.525
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Balans per 31 december 2021 (vervolg)

              31-12 2021            31-12 2020

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

Overige reserves 121.303 107.488

Voorzieningen

Overige voorzieningen 5 4.004 4.214

Langlopende schulden

Overige schulden 6 178.621 185.687

Kortlopende schulden

Overige schulden 7 3.457 6.136

BALANSTOTAAL 307.385 303.525
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2.2 RESULTATENREKENING OVER 2021
2021 2020

€ € € €

Baten 8 59.734 66.015

Overige opbrengsten 9 0 0

59.734 66.015

Kosten vrijwilligers 10 1.555 1.485

Afschrijvingen op immateriële en

materiële activa 11 10.715 10.105

Huisvestingskosten 12 4.224 5.990

Vervoerskosten 13 13.682 10.714

Kantoorkosten 14 1.884 1.960

Algemene kosten 15 1.838 1.549

Kosten distributiecentrum A.dam 16 1.451 2.523

Inkoop kruidenierswaren 18 4.654 3.233

Som der bedrijfslasten 40.003 37.559

Bedrijfsresultaat 19.731 28.456

Rentelasten en soortgelijke kosten 17 -5.916 -6.097

Resultaat 13.815 22.359
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 19.731 28.456

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 10.715 5.095

Mutatie voorzieningen -210 534

 

10.505 5.629

Verandering in werkkapitaal

Overige vorderingen 14 1.383

Overlopende activa -828 397

Kortlopende schulden (exclusief banken ) -2.679 3.121

-3.493 4.901

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 26.743 38.986

Betaalde rente -5.916 -6.097

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.827 32.889

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen materiële vaste activa -575 -3.038

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossingen langlopende schulden -7.066 -7.066

Mutatie geldmiddelen 13.186 22.785
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Voedselbank Kop van Noord is feitelijk en statutair gevestigd op Randweg 6, 1761 LR te

Anna Paulowna en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37159645.

Algemene toelichting.

Algemene grondslagen voor verslagleggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling

van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst

als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale

waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine

rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs

verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings-of voortbrengingskosten

plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings-of vervaardigingsprijs

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van liniaire afschrijvingen gedurende de verwachte

toekomstige gebruiksduur.en bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op

basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van

de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten over

het jaar. De baten  worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING (vervolg)

Baten

Baten omvat de opbrengsten uit giften en donaties.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven

over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen

wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de

toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder

de afschrijvingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Winstbepalingen en  ontvangen interest  worden opgenomen onder de kasstroom uit operationale 

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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2.5 TOELICHTING  OP DE BALANS

ACTIVA

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt:

Terreinen en Gebouwen Vries-en Machines en   Inventaris

gronden koelcellen installaties

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 22.720 182.551 14.963 39.612 8.293

Cumulatieve afschrijvingen 0 -23.961 -2.466 -9.083 -3.381

Boekwaarde per 1 januari 2021 22.720 158.590 12.497 30.529 4.912

Mutaties 

Investeringen (incl. desinvesteringen) 0 0 0 0 575

Afschrijvingen ( incl.desinvesteringen) 0 -4.564 -1.496 -2.971 -755

Saldo mutaties 0 -4.564 -1.496 -2.971 -180

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 22.720 182.551 14.963 39.612 8.868

Cumulatieve afschrijvingen 0 -28.525 -3.962 -12.054 -4.136

Boekwaarde per 31 december 2021 22.720 154.026 11.001 27.558 4.732

Klimaatbeh. Heftruck Transport- Aanhang-   Totaal

systeem bus wagen

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 2904 6.387 39.232 3.500 320.162

Cumulatieve afschrijvingen -725 -3.355 -39.232 -3.500 -85.703

Boekwaarde per 1 januari 2021 2179 3.032 0 0 234.459

Mutaties 

Investeringen 0 0 0 0 575

Afschrijvingen -290 -639 0 0 -10.715

Saldo mutaties -290 -639 0 0 -10.140

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 2.904 6.387 39.232 3.500 320.737

Cumulatieve afschrijvingen -1.015 -3.994 -39.232 -3.500 -96.418

Boekwaarde per 31 december 2021 1.889 2.393 0 0 224.319

Pagina 15



2.5 TOELICHTING  OP DE BALANS (VERVOLG)
31-12-2021 31-12-2020

€ €

2. Overige vorderingen
Overige vorderingen 1.158 1.172

Overige vorderingen
Energiebelasting 107 82

Energie  1.051 1.090

1.158 1.172

3. Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 2.941 2.113

Vooruitbetaalde bedragen
Verzekeringen 2.271 1.417

Kosten internet 423 414

Energie 143 59

Abonnementen 104 223

2.941 2.113

4. Liquide middelen

Kas 568 858

ING Bank:

Rekening-courant nr. NL64 INGB  0004 8772 89 28.565 21.458

Spaarrekening nr: NL64 INGB  0004 8772 89 33.278 33.278

Rabobank Kop van Noord Holland:

Rekening-courant nr. NL79 RABO 0178 0816 12 16.556 10.187

78.967 65.781
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2.5 TOELICHTING  OP DE BALANS (VERVOLG)

PASSIVA 
2021 2020

€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 54.471 52.129

Uit resultaatverdeling 8.315 2.342

Stand per 31 december 62.786 54.471

Bestemmingsreserves

Reserve vervanging koelwagen

Stand per 1 januari 38.500 33.000

Uit resultaatverdeling 5.500 5.500

Stand per 31 december 44.000 38.500

Bestemmingsreserve voor de aanschaf van een nieuwe bestel(koel)wagen.

Verwachte investering in 2021 € 44.000.

Calamiteiten reserve

Stand per 1 januari 14.517 14.517

Stand per 31 december 14.517 14.517

In verband met de corona crisis zijn giften ontvangen om ondermeer

goederen in te kopen, waaraan behoefte was vanwege het niet 

kunnen houden van winkelacties en andere inzamelingen. Het restant van 

deze geoormerkte gelden is aan de calamiteitenreserve toegevoegd.

Totaal bestemmingsreserves per 31 december 58.517 53.017
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2.5 TOELICHTING  OP DE BALANS (VERVOLG)

31-12-2021 31-12-2020

€ €

5. Overige voorzieningen

Overige voorzieningen 4.004 4.214

Overige voorzieningen

Voorziening speelgoedbank 4.004 4.214

2021 2020

€ €

Voorziening speelgoedbank

Stand per 1 januari 4.214 3.680

Mutatie ten laste  van resultaat -435 -46

Gift 225 580

Stand per 31 december 4.004 4.214

6 Langlopende schulden 178.621 185.687

Langlopende schulden 

Lening Lening Prot. Totaal

Jodovo Gemeente

Beheer BV Anna

Paulowna

€ € €

Saldo per 1 januari 2020 169.850 15.837 185.687

Aflossing -5.400 -1.666 -7.066

Saldo per 31 december 2020 164.450 14.171 178.621

Rentepercentage 3% 3%

31-12-2021 31-12-2020

€ €

7 Kortlopende  schulden
Overige schulden 3.457 6.136

Overige schulden

Distributiecentrum Amsterdam 0 1.273

Bankkosten 33 36

Onderhoud gebouw 0 1.930

Onderhoud koelwagen 1.805 1.182

Diversen 1.619 1.715

3.457 6.136
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2.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
2021 2020

€ €

8 Baten
Giften particulieren 9.337 6.900

Giften coranacrisis 0 7.750

Giften kerken 10.632 11.692

Giften overige organisaties 9.427 8.310

Subsidies gemeenten 29.263 29.405

Donaties 0 0

Acties 850 1.378

Giften voorziening speelgoedbank 225 580

59.734 66.015

9 Overige opbrengsten

Vrijval verplichtingen en verkoop inventaris 0 0

10 Kosten vrijwilligers

Kerstpakketten vrijwilligers 1.374 913

Vrijwilligersuitje 0 522

Overige kosten vrijwilligers 181 50

1.555 1.485

11 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten  gebouwen 4.564 4.564

Afschrijvingskosten  vries-en koelcellen 1.496 942

Afschrijvingskosten installaties 1.280 1.280

Afschrijvingskosten zonnepanelen 1.981 1.981

Afschrijvingskosten inventaris 755 699

Afschrijvingskosten heftruck 639 639

10.715 10.105

12 Huisvestingskosten

Onderhoud onroerende zaak 1.234 3.281

Energie 37 243

Verzekering onroerende zaken 726 537

Afvoer huisvuil 71 0

Inventaris klein 493 0

Grondlasten 776 765

Huishoudelijke kosten 66 9

Kosten vries-en koelcellen 821 1.155

4.224 5.990
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2.6 TOELICHTING WINST-EN VERLIESREKENING (VERVOLG)

2021 2020

€ €

13 Vervoerskosten

Brandstofkosten auto 4.389 3.606

Reparatie en onderhoud auto 5.519 2.223

Assurantiepremie auto 1.466 1.677

Motorrijtuigenbelasting 2.020 1.988

Boetes 122 41

Vracht 166 1.179

Onderhoud heftruck 0 0

13.682 10.714

14 Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 212 366

Porti 0 182

Telefoon 992 755

Drukwerk 0 61

Automatisering 680 596

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 0 0

1.884 1.960

15 Algemene kosten

Abonnementen en contributies 223 454

Administratiekosten 80 103

Reis-en verblijfkosten 68 65

Verpakkingsmatriaal 470 347

Kratten 772 0

Kosten voorzieningen 435 46

Dotatie voorzieningen -210 534

1.838 1.549

16 Kosten distributiecentrum Amsterdam

Kosten distributiecentrum Amsterdam 1.451 2.523

1.451 2.523

17 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen o/g 5.496 5.735

Betaalde bankrente 420 362

5.916 6.097

Betaalde bankrente

Rente en kosten rekening-courant bank 420 362
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2.6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
2021 2020

€ €

18 Inkoop  kruidenierswaren

Inkoop goederen 4.654 3.233

4.654 3.233

Anna Paulowna

A.J. Vos N.P. Vlaming R. Tromp

Voorzitter Penningmeester Secretaris

H. Veenstra

Bestuurslid
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JAARVERSLAG 
 

Inleiding: 

 

Het afgelopen jaar is voor onze Voedselbank organisatorisch vanwege de aanhoudende 

coronacrisis toch weer een wat lastig jaar geweest. Dankzij de ervaringen van het voorgaande 

jaar hadden we geleerd hoe er mee om te gaan. Gelukkig heeft het virus voor wat betreft de 

gezondheid van onze vrijwilligers niet tot grote problemen geleid. Een aantal vrijwilligers had al 

eerder besloten om hun werkzaamheden voorlopig te staken. Maar dankzij een aantal nieuwe 

krachten waren we toch steeds weer in staat voldoende mensen op de been te brengen om onze 

roosters vol te krijgen.  Zo is het ons gelukt om ook dit jaar weer iedere week uit te blijven leveren 

en konden we ons blijven richten op onze kerntaak, namelijk het helpen van mensen die onder het 

bestaansminimum moeten leven. Natuurlijk moesten we dat doen met in achtneming van de 

maatregelen die de coronacrisis noodzakelijk maakte.    

 

Terugkijkend kunnen we, wat onze doelstelling betreft, concluderen dat we weer een goed jaar 

hebben gehad. We waren steeds in staat onze cliënten van een goed gevuld pakket te voorzien 

Gemiddeld konden we wekelijks het pakket vullen met 46 soorten artikelen, waarvan een aantal in 

meervoud. Vorig jaar waren dat er nog 36. Rekening houdend met dubbele artikelen kwam het 

totaal aantal producten in het pakket gemiddeld op 53 eenheden per week. Daarmee zitten we in 

de statistieken van de Vereniging Voedselbanken Nederland in de hoogste klasse. Het aantal 

cliënten is in de loop van het jaar wel iets afgenomen. Verstrekten we vorig jaar nog gemiddeld 

136 pakketten, dit verslagjaar kwam de teller uit op 119 pakketten. Deze vermindering is na het 

eerste kwartaal begonnen. Een echte verklaring hebben wij daar niet voor. Voordeel is wel dat 

het aantal artikelen in de pakketten daardoor toenam. Altijd spannend is het of we dit jaar de 

exploitatie weer rond konden krijgen. Immers onze begroting was ten opzichte van het verleden, 

door onze nieuwe huisvesting, meer dan verdubbeld. Dankzij het feit dat de gemeentes waarvoor 

wij werken ons via een bijdrage per pakket ondersteunen en veel kerken, organisaties maar ook 

particulieren ruimhartig gedoneerd hebben, waren we in staat de exploitatie van het 

achterliggende jaar weer met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Dat kwam dit jaar zeker 

ook omdat veel organisaties maar ook particulieren extra doneerden om de problemen van de 

coronacrisis op te vangen.  De crisis heeft duidelijk aangetoond dat de maatschappij het werk van 

onze organisatie enorm waardeert.  Dit blijkt ook dit jaar weer uit de financiële steun die wij van 

veel mensen en organisaties ontvingen. Dit sterkt ons vertrouwen dat wij ook in de toekomst ons 

werk voort kunnen zetten en dat we de cliënten die voor hun levensonderhoud voor een belangrijk 

deel van onze organisatie afhankelijk zijn kunnen blijven helpen. Immers daar doen we het 

allemaal voor! Hoe we dat dit jaar hebben gedaan wordt in het onderstaande jaarverslag 

beschreven. 

 

Regio: 

 

Het werkgebied van onze voedselbank beslaat momenteel de complete gemeente Hollands Kroon 

en Schagen. Deze gemeentes bestaan sinds enkele jaren en zijn voortgekomen uit de voormalige 

gemeente Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp (nu gefuseerd in de gemeente 

Hollands Kroon) en de voormalige gemeente Schagen, Zijpe en Harenkarspel (sinds 2014 

verenigd in de gemeente Schagen). Uit nostalgische overwegingen maar ook voor statistische 

informatie worden de namen van de oude gemeentes in dit jaarverslag nog wel gehanteerd. Al met 

al een groot gebied met ruim 90.000 inwoners.  
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De voedselbank is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. Onze stichting is, 

sinds de oprichting van deze Vereniging in 2013, lid geworden en is momenteel daarmee één van 

de ca 175 voedselbanken die lid zijn van deze landelijke organisatie. Door dit volume is landelijk 

een grote en sterke organisatie ontstaan die afspraken kan maken namens vrijwel alle 

voedselbanken in Nederland. Omdat de landelijke vereniging in regio’s is verdeeld, valt onze 

voedselbank onder de regio Noord-Holland. Het distributiecentrum van deze regio is gevestigd in 

Amsterdam. Hier worden de grote voorraden van landelijk opererende ondernemingen opgeslagen 

en verdeeld. Wekelijks ontvangen de voedselbanken hun aandeel dat past bij het aantal cliënten 

dat zij bedienen.                          

 

In de loop der jaren heeft onze voedselbank een belangrijke plaats ingenomen in de regio waarin 

wij actief zijn. Steeds meer cliënten weten de weg te vinden naar onze organisatie en steeds meer 

inwoners, kerkgenootschappen en organisaties ondersteunen het werk van de voedselbank.  

 

Gelukkig zijn we ook dit jaar weer goed bedacht door bedrijven, winkels, leveranciers van 

voedingsmiddelen, maar zeker ook particulieren die er met elkaar voor zorgden dat aan de mensen 

die van onze voedselbank afhankelijk zijn wekelijks een kwantitatief en kwalitatief goed pakket 

kon worden aangeboden. 

       

De cliënten: 

 

“Wij verdelen de rest”, zo luidt het motto van de voedselbanken in Nederland. Dit doel tracht 

onze stichting te realiseren door het verzamelen van voedsel dat overblijft van de productie van 

ondernemingen en bedrijven, aangevuld met artikelen die via winkelacties door het winkelend 

publiek worden afgestaan, en deze te verstrekken aan mensen die onder het bestaansminimum 

moeten leven. Zo wil de stichting mensen die enige tijd financieel niet rond kunnen komen een 

tijdelijke steun in de rug geven. Mensen die zich tot deze categorie rekenen kunnen zich 

aanmelden via het aanvraagformulier dat op onze website staat, vergezeld van de informatie die 

nodig is om de aanvraag te kunnen controleren. Deze informatie wordt door functionarissen van 

de voedselbank vastgelegd in het softwareprogramma “Voedselbank. Nu”, waar sinds enkele 

jaren mee gewerkt wordt. Medewerkers van de gemeentes toetsen vervolgens de aanvraag aan de 

criteria die door de Vereniging Voedselbanken Nederland zijn afgegeven. Vervolgens geven deze 

functionarissen een advies af op grond waarvan enkele bestuursleden van de Voedselbank een 

besluit nemen.  

 

Om voor een pakket in aanmerking te komen wordt gekeken naar de inkomsten en de vaste lasten, 

zoals de woonlasten en de lasten van de zorgverzekering e.d. Na het verwerken van deze 

informatie ontstaat er een saldo dat wordt getoetst aan de normen die voor dat jaar gelden. Deze 

bedragen zijn voor 2021 als volgt: 

 € 135 per maand als basis voor een huishouden. 

 €   95 per maand per persoon ongeacht de leeftijd. 

M.i.v 2022 zijn bovenstaande bedragen gewijzigd in € 150 per huishouden en € 100 per persoon. 

 

Als op grond van deze gegevens een pakket wordt toegekend geldt deze toewijzing voor een be-

paalde periode van over het algemeen 3 maanden. Na het verstrijken van deze periode wordt de 

situatie opnieuw beoordeeld, waarna eventueel een verlenging plaats vindt. In het verslagjaar zijn 

wekelijks gemiddeld 108 gezinnen door de voedselbank geholpen. Vorig jaar waren dit er 121.  
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Veel cliënten maken slechts tijdelijk gebruik van onze diensten. Veelal worden mensen door een 

moeilijke periode heen geholpen en kunnen zich vervolgens weer zelf redden. Hulp van de 

voedselbank dient dan ook gezien te worden als noodhulp.  Er is daarom dan ook sprake van een 

vrij groot verloop. In totaal hebben de volgende cliënten op enig moment in 2021 van onze 

diensten gebruik gemaakt: 

            In 2021  op 31 dec.  

 Aantal huishoudens:     177       99 

 Aantal volwassenen:    225      126 

 Aantal kinderen   182       132 

 Totaal aantal personen  407                      258  

       

 

 

Het voedselpakket: 

 

Om de pakketten te kunnen vullen wordt voedsel opgehaald bij het centrale punt van de regio, het 

distributiecentrum in Amsterdam. Iedere woensdag wordt de rit naar Amsterdam gemaakt. Verder 

komen we bij diverse bedrijven in de regio waarin onze voedselbank actief is. Zo wordt wekelijks   

groente opgehaald bij een groentesnijderij in Zwaagdijk en Warmenhuizen, brood bij bakkers in 

Schagen, Middenmeer en Anna Paulowna en  tomaten en komkommers bij een bedrijf op  

Agriport, in de Wieringermeer. Ook bezoeken we een aantal supermarkten in de regio waar we 

wekelijks restanten op kunnen halen. Dit is dan voornamelijk vlees dat op de THT-datum door de 

supermarkt wordt ingevroren en dat wij dan nog 2 maanden mogen uitgeven. Deze afspraak geldt 

voor de 4 Aldi winkels in onze regio en voor de Jumbo in Anna Paulowna.       

 

Daarnaast kunnen we regelmatig aardappelen ophalen bij een aantal agrarische bedrijven en 

hebben we regelmatig verse groente en fruit bij kwekers in ons gebied.  Verder ontvangen we 

artikelen van winkels en bedrijven die overblijven van bijzondere feestdagen, zoals Sinterklaas, 

Kerst en Pasen. Via Amsterdam worden de overschotten uit de provincie aangeboden die 

vervolgens wekelijks over de regiovoedselbanken worden verdeeld. Met regionale voedselbanken 

worden wekelijks overschotten verdeeld waardoor optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars 

mogelijkheden. Voor onze voedselbank betekent dit onder meer dat we wekelijks over vlees 

kunnen beschikken dat door supermarkten in andere regio’s beschikbaar wordt gesteld. Een 

regionaal Wokrestaurant verblijdt ons wekelijks met restanten van het warme buffet, dat men ’s 

avonds voor ons invriest, tenzij het restaurant vanwege Corona gesloten is, wat helaas het geval 

was. Dit resulteert in wekelijks ca 80 maaltijden. Dit wordt door onze cliënten bijzonder 

gewaardeerd.  

 

Regelmatig werden er in voorgaande jaren winkelacties gehouden in één van de kernen van onze 

regio. Hier wordt het winkelend publiek gevraagd iets extra’s te kopen voor de voedselbank. 

Vanwege Corona was dat ook dit jaar maar beperkt mogelijk. Later in het jaar mochten we in 

enkele winkels actie houden. In dit verslagjaar zijn er acties geweest in Warmenhuizen, in 

Schagen en in Dirkshorn.   
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Winkelactie bij de Jumbo in Schagen 

 

Op deze manier werden totaal 285 kratten levensmiddelen verzameld waaruit wekelijks geput kan 

worden. Nieuw is sinds dit jaar ons inzamelpunt in Schagen. In een café in deze gemeente wilde 

men ons dankzij Corona graag helpen. Op ons verzoek heeft men toen een inzamelpunt gecreëerd. 

Dankzij de vele contacten die men heeft en de wervingsacties werden hier veel goederen 

verzameld. Het aantal kratten dat men sindsdien heeft ingezameld is meer dan 200.  Een prachtig 

initiatief waar we dankbaar gebruik van maken.  

 

Ook in kerken werden inzamelacties gehouden. Zo werd in de Protestantse Gemeente van Anna 

Paulowna een inzamelactie gehouden tijdens dankdag voor gewas en arbeid. Ook bij de diverse 

Kerken in Slootdorp, Middenmeer, Wieringerwerf en Schagen worden maandelijks goederen 

ingezameld. Dit geldt ook voor de gezamenlijke kerken van Hippolytushoef waar reeds een aantal 

jaren maandelijks een actie is voor onze voedselbank. Dit initiatief is later ook uitgebreid met een 

aantal scholen in die regio. Alhoewel er vanwege de pandemie minder kerkdiensten gehouden 

konden worden slaagde men er toch in op een alternatieve wijze goederen in te blijven zamelen, 

waardoor we onze schappen goed gevuld kunnen houden. Zonder dergelijke initiatieven zou de 

kwaliteit van de pakketten belangrijk achteruitgaan. 
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                                                  Inzameling bij de Bierkade in Schagen.  

 

 
Van de DE fabriek ontvingen we 800 nieuwe Senseo apparaten.  Hiermee hebben we naast 

ons zelf nog 3 collega voedselbanken blij  kunnen maken. 

 

 

      Pagina 27 



 

 

Door de vele goederen die we ontvingen waren we in 2021 weer in staat een mooi pakket samen 

te stellen.  Gemiddeld bestond de inhoud van het pakket uit 46 soorten artikelen waarvan een 

aantal in meervoud. Dit laatste geldt vooral voor brood, zuivel, vlees en groente waarvan het 

aanbod wekelijks groot is. Om een indruk te geven van de inhoud van de pakketten wordt bij de 

bijlagen een tweetal overzichten verstrekt.  

 

 

 
 

Einde van de woensdagmiddag. De pakketten zijn goed gevuld. Nu morgen de verse spullen nog! 

 

Het aantal pakketten dat we wekelijks verstrekten kwam dit jaar uit op gemiddeld 119 pakketten 

per week. Vorig jaar waren dit er 136. Een lichte afname derhalve. In totaal zijn er in 2021 

derhalve ca 6.200 pakketten gevuld. Een pakket bestaat bij ons uit een krat met houdbare 

levensmiddelen en artikelen die niet gekoeld hoeven te worden. Daarnaast ontvangt men 

wekelijks een groot aantal artikelen die gekoeld moeten blijven zoals groente, zuivel en 

diepvriesproducten. Deze worden in bulk vervoerd in speciale koelboxen naar de uitdeelpunten 

waar ze ter plekke aan de cliënten worden overhandigd. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de 

producten onder de gewenste temperatuur worden vervoerd en bewaard. 

 

De inhoud van een pakket wordt door ons getaxeerd op een winkelwaarde in de categorie van 

gemiddeld € 51 tot € 60. 

 

Wat de pakketten betreft dient te worden aangetekend dat een groot gezin een dubbel pakket 

krijgt. Een groot gezin is een gezin met meer dan 4 gezinsleden. 
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Dankzij Sinterklaas en kerst maar ook door  winkelsluitingen i.v.m de lockdown is ons magazijn 

weer goed gevuld 

 

De speelgoedbank: 

 

In 2010 is als onderdeel van de voedselbank een speelgoedbank opgericht. De bedoeling hiervan 

was om tweedehands speelgoed een tweede leven te geven bij de kinderen van onze cliënten. 

Ondertussen heeft deze speelgoedbank een belangrijke plaats ingenomen. Steeds weer worden er 

door diverse inwoners prachtige spullen aangeleverd, waaronder ook veel nieuw materiaal. Het 

uitvoerende werk wordt gedaan door een regionaal dagbestedingverblijf van Esdégé Reigersdaal 

in Schagen.  Deze organisatie beschikt over voldoende ruimte en medewerkers om deze intensieve 

activiteit voort te zetten.  Naast speelgoed wordt soms ook geld gedoneerd. Hieruit kunnen spullen 

worden aangeschaft voor doelgroepen waarvoor de huidige voorraad geen uitkomst biedt. Deze 
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giften worden via de “voorziening speelgoedbank” voor dit doel op de balans gereserveerd. Uit de 

voorraad speelgoed ontvangen de kinderen voor hun verjaardag, maar ook met andere feestdagen, 

één of meerdere cadeaus. Daarnaast zijn dit jaar ook een aantal speelgoedbeurzen georganiseerd 

waar ouders een aantal cadeaus mogen uitzoeken. Verder ontvangen de kinderen voor hun 

verjaardag ook een doos van de landelijke stichting Jarige Job. De distributie hiervan geschiedt 

via het regionale punt in Amsterdam.  Daarnaast is door een aantal diaconieën van regionale 

kerken ook dit jaar weer meegedaan in het landelijke initiatief om kinderen waarvan de ouders tot 

onze doelgroep behoren een rugzakje te geven met spelletjes e.d.  

 

Bij verjaardagen worden de kinderen verrast met een prachtige taart, gemaakt door vrijwilligers 

van “Taart voor Kids” 

 

Transport: 

 

Voor het ophalen van de goederen en voor het rondbrengen van de pakketten naar de diverse 

uitdeelpunten maken wij gebruik van een koelwagen en van een aanhangwagen. Beide hebben wij 

in het verleden aan kunnen schaffen uit middelen die via sponsoring en giften beschikbaar werden 

gesteld. De koelwagen is een voorwaarde om de artikelen waarvoor dit noodzakelijk is gekoeld te 

kunnen vervoeren. Deze eis wordt gesteld door de Voedsel- en Warenautoriteit. Op deze manier 

kunnen we  aan alle eisen die aan de koelcyclus worden gesteld voldoen. 
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Om de producten die koel moeten blijven in goede staat te houden maken we gebruik van 

koelboxen waarin de goederen in bulk naar de diverse uitdeelpunten worden vervoerd. Deze 

koelboxen zijn apart vervaardigd voor het werk van de voedselbanken in Nederland. 

 

Voor toekomstige vervanging van de koelwagen wordt jaarlijks een bedrag aan de 

bestemmingsreserve toegevoegd. Zo hopen we ook in de toekomst het vervoer op de juiste wijze 

veilig te kunnen stellen.  Volgens planning gaat deze vervanging in het nieuwe jaar plaats vinden. 

 

 

 

 

Gelukkig is er sinds  kort een wasstraat in de buurt  waar de bus in kan.  We mogen daar gratis 

gebruik van maken! 

 

Huisvesting:  

 

Onze voedselbank is in de gelukkige omstandigheid dat we over een eigen gebouw beschikken. 

Na ongeveer 10 jaar te hebben ingewoond bij derden konden we in november 2015 onze eigen 

huisvesting in gebruik nemen. Daarmee werd een periode van behelpen en woekeren met de 

ruimte afgesloten. We zijn nog steeds blij met de beslissing die we indertijd genomen hebben. 

Eindelijk hebben we een onderkomen waar we onze activiteiten zonder problemen kunnen 

uitoefenen. Een gebouw van 240 m2 waarin alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn zoals een 

grote koelcel, twee vriescellen, een groot inpakpodium, een heftruck, palletstellingen maar vooral 

ruimte om te kunnen werken. Dat was overigens alleen mogelijk dankzij de medewerking van de 

beide gemeentes waarbinnen wij actief zijn.  
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In de inpakruimte is een groot podium gesitueerd waar op woensdagmiddag de kratten worden 

gevuld met houdbare levensmiddelen en artikelen die niet gekoeld hoeven te worden. Het 

aanvoeren van de goederen geschiedt met wagentjes, waardoor het tilwerk zoveel mogelijk wordt 

vermeden. Op donderdagochtend worden vervolgens de verse artikelen zoals gesneden groente en 

zuivel over de uitdeelpunten verdeeld. Dit transport geschiedt in bulk in koelboxen. 

 

Vanwege de vriescel en de grote koelcel is het gebruik van elektriciteit jaarlijks erg hoog.  

Hierdoor maakten de kosten van het energieverbruik jaarlijks een belangrijk deel uit van de 

exploitatie. Om de jaarlijkse exploitatielasten te kunnen verlagen is besloten om zonnepanelen aan 

te gaan brengen op het dak van ons gebouw. Op basis van het elektriciteitsverbruik van de 

voorgaande jaren was berekend wat de capaciteit van deze installatie zou moeten worden. 

Uitgaande van een gemiddelde vraag van ca 25.000 kWh per jaar is vastgesteld dat er 88 panelen 

moesten worden geïnstalleerd.  

 

De praktijk heeft het afgelopen jaar geleerd dat het beoogde doel vrijwel gehaald is. Er is bijna 

24.000 kWh opgewekt. Hiervan hebben we 7.000 kWh zelf verbruikt en de resterende 17.000 

kWh is aan het net terug geleverd. Dit laatste wordt verrekend met onze inkoop, waardoor die 

vrijwel nihil is. Dit alles maakt dat gesteld kan worden dat het beoogde doel gehaald is, wat 

uiteraard bijzonder attractief is voor onze energiekosten. 

 

 

 

 

 

 
                                             Het dak ligt bijna vol met zonnepanelen 
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De distributie: 

 

De distributie vindt plaats via grote kratten. Hiervan zijn er in 2021 wekelijks gemiddeld 119 

gevuld. Dit zijn er 17 minder dan vorig jaar. Daarnaast werken we met koelboxen voor de verse 

producten die gekoeld moeten worden vervoerd. Deze producten worden in bulk vervoerd naar de 

diverse uitdeelpunten, alwaar ze aan de cliënten worden uitgereikt. De inhoud van de pakketten is 

qua aantal artikelen altijd gelijk, alleen de samenstelling van de inhoud varieert nog wel eens 

omdat er niet altijd voldoende voorraad van een bepaald artikel aanwezig is. Verder is het 

gebruikelijk dat grote gezinnen twee pakketten krijgen. Gemiddeld zijn er dit jaar wekelijks 46 

soorten goederen uitgereikt waarvan sommige producten in meervoud. Als we deze laatste 

doublures meetellen bestaat de inhoud van het pakket wekelijks gemiddeld uit 53 artikelen. 

Hiermee kunnen we stellen dat een pakket een behoorlijke inhoud heeft. De distributie vindt 

plaats via uitdeelpunten.  

 

Momenteel kennen we de volgende uitdeelpunten:  

 Kerkgebouw van de V.E.G. in Schagen 

 De oude Ursulakerk in Warmenhuizen 

 De Fenixkerk in Nieuwe Niedorp 

 Kerkgebouw de Ark in Middenmeer 

 Het gebouw van de Filadelfia Gemeente in Hippolytushoef. 

 De accommodatie van de Voedselbank in Anna Paulowna   

Pakketten worden, met uitzondering van de eigen locatie van de voedselbank, bij de uitdeelpunten 

afgeleverd. Ter plekke verzorgen vrijwilligers van het uitdeelpunt de afgifte aan de cliënten. 

 

Voedselveiligheid: 

 

Door de vereniging Voedselbanken Nederland is in de zomer van 2013 het project Waarborgen 

Voedselveiligheid gepresenteerd. Doel van dit project is dat alle voedselbanken die zijn aange-

sloten bij de vereniging zo spoedig mogelijk aan de eisen die worden gesteld aan de 

voedselveiligheid gaan voldoen. Deze eisen zijn verwoord in een handboek dat aan de 

Voedselbanken ter beschikking is gesteld.  Met de Voedsel- en Warenautoriteit zijn afspraken 

gemaakt over hoe lang de THT-datum mag worden overschreden.  Deze lijst wordt aan de 

cliënten verstrekt. 

 

Eén van de belangrijkste onderwerpen is de koelketen. Dit houdt in dat verse producten tot aan het 

moment van overdracht aan de cliënt onder een bepaalde temperatuur moeten blijven. Dankzij 

onze nieuwe faciliteiten kunnen we aan deze voorwaarde voldoen. Met onze koelwagen kunnen 

we de goederen gekoeld aanvoeren en distribueren. Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van de 

nieuwe koelboxen die door de Vereniging hiervoor zijn geselecteerd. Eenzelfde procedure geldt 

voor de diepvriesproducten. Daarmee zijn een paar belangrijke stappen gezet in de 

voedselveiligheid.  

 

Dankzij onze nieuwe huisvesting konden wij in 2016 voor het eerst het groene certificaat 

ontvangen als teken dat voldaan wordt aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit.  Daarna 

mochten we jaarlijks controle ontvangen van het bedrijf dat door de landelijke Vereniging 

daarvoor is ingehuurd. In maart werden we opnieuw gecontroleerd. Alles werd in orde bevonden 

zodat het certificaat opnieuw werd verstrekt. Onze score was 89 punten van de maximaal 100 

haalbare punten.  
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Vrijwilligers: 

 

Het werk van onze voedselbank wordt allemaal uitgevoerd door vrijwilligers. Zo is er een groep 

vrijwilligers die belast is met het vullen van de kratten, zijn er mensen die zich bezighouden met 

het logistieke proces ofwel het transport, zijn er vrijwilligers die de uitgifte verzorgen op de 

uitdeelpunten en zijn er mensen die behulpzaam zijn bij de winkelacties die regelmatig gehouden 

worden in één van de kernen van ons werkgebied. Kortom het gehele proces wordt uitgevoerd 

door mensen die zich belangeloos inzetten voor het werk van de voedselbank. 

 

Wij prijzen ons gelukkig dat er steeds weer mensen zijn die dit werk voor de medemens willen 

doen. Want zonder hen zou er geen voedselbank kunnen zijn. Dit jaar waren er opnieuw ongeveer 

60 mensen die met grote regelmaat bezig waren voor onze voedselbank. Gelukkig beschikken we 

over een ploeg vrijwilligers waaronder weinig verloop is. Het voordeel daarvan is dat eenieder 

zijn of haar taak kent en weet wat er van eenieder verwacht wordt. Er is dan ook echt sprake van 

een hecht team. Een aantal vrijwilligers heeft contact met de cliënten als men het pakket op komt 

halen. Daardoor ontstaan ook contacten die door beide partijen als zinvol ervaren worden.  

 

Daarnaast zijn er ook vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan bij winkelacties. 

Regelmatig wordt er in de regio een winkelactie georganiseerd. Het is fijn dat daarvoor extra 

krachten kunnen worden ingezet. 

 

Gebruikelijk is binnen onze organisatie dat we jaarlijks een uitje organiseren voor de vrijwilligers.  

Helaas moesten we dat ook dit jaar weer afgelasten.  De ontwikkelingen vanwege Corona 

maakten dat we het op het laatste moment toch niet door konden laten gaan.  Als een kleine troost 

hebben we wat extra’s in het kerstpakket kunnen doen dat iedere vrijwilliger ontvangt.  Hopelijk 

kunnen we onze vrijwilligers de volgende keer wel op een uitje trakteren.  Daarnaast hebben alle 

vrijwilligers aan het eind van het jaar een bon ontvangen van de gemeente Hollands Kroon als 

dank voor het werk dat onze organisatie voor de gemeenschap doet.  

 

ARBO 

 

Binnen de landelijke vereniging is afgesproken dat alle voedselbanken een onderzoek zouden 

gaan doen naar de ARBO-omstandigheden.  Dit alles uiteraard om een veilige en gezonde 

werkomgeving te creëren voor de vrijwilligers. Onze voedselbank heeft gebruik gemaakt van het 

aanbod om een Arbeidsdeskundige een onderzoek te laten doen. Het eerste gesprek is in het 

voorjaar van 2018 gehouden.  Vervolgens is een RIE (risicoinventarisatie en evaluatie) rapport 

gemaakt. Hiervoor zijn gesprekken geweest met het bestuur en met vertegenwoordigers van 

diverse groepen vrijwilligers. In dit RIE-rapport zijn onderwerpen beschreven die voor 

verbetering vatbaar zijn.  Op basis van deze onderwerpen is een plan van aanpak gemaakt, dat 

getoetst is door bovengenoemde deskundige. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het doel om 

een veilige werkomgeving te hebben voor de medewerkers. Een aantal onderwerpen zijn direct 

opgelost. Andere onderwerpen zijn doorgeschoven en zijn in het voorjaar later uitgevoerd.  Een 

aantal van deze onderwerpen zijn opgenomen in het bedrijfsnoodplan. Dit plan is aan alle 

vrijwilligers uitgereikt zodat hiermee rekening kan worden gehouden. 

 

Privacywetgeving: 

 

Onze organisatie heeft, net als iedere organisatie, te maken gekregen met de wijzigingen op het 

gebied van de privacywet die dit jaar van kracht werd. Dit heeft onder meer geleid tot overleg met 

gemeentes en het softwarebedrijf dat ons ondersteunt.  Daar waar nodig zijn wijzigingen 

doorgevoerd.  Verder is besloten om een overeenkomst aan te gaan met onze vrijwilligers waarin 

verplichtingen tussen partijen worden vastgelegd.  
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De financiën: 

 

Baten: 

 

Bijdragen gemeentes: 

 

Voor de baten zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften van de gemeenten in onze regio. 

In de subsidieaanvraag voor de gemeenten gingen we uit van de afgesproken 65% van de lasten 

volgens de oorspronkelijke begroting. Dit was voor 2021 € 223,38 per pakket. (vorig jaar € 

247,10) Zowel de gemeente Hollands Kroon als de gemeente Schagen heeft dit verzoek 

gehonoreerd.  Hierdoor werd de bijdrage van de gemeenten als volgt: 

 Gemeente Schagen  53 pakketten maal   €  223,38  =  €   11.839 

 Gemeente Hollands Kroon    78 pakketten maal   €  223,38   =  €  17.424 

Totaal             131           €  29.263 

       ======= 

In 2020 was dit een bedrag van € 29.405. Het bedrag is dus bijna gelijk gebleven. Binnen dit 

bedrag is er wel sprake van een verschuiving.  Zo is het aantal subsidiabele pakketten t.o.v. vorig 

jaar met 12 stuks of wel 10% toegenomen. Daartegen is de prijs van het pakket met hetzelfde 

percentage gedaald. Dat komt omdat onze exploitatiekosten voor het grootste deel uit vaste kosten 

bestaan.  Een wijziging in het volume van het aantal pakketten zorgt ongeveer voor een 

tegenovergesteld effect op de prijs van het pakket.  

 

Alhoewel het werkelijk verstrekte aantal pakketten, zijnde 119, lager is dan het afgesproken 

volume wordt daar niet op nagecalculeerd. De volumecorrecties vinden in de toekomst plaats. Het 

volume van 2021 wordt gebruikt voor de subsidie van 2023. Op deze wijze vinden 

volumecorrecties met een vertraging van 2 jaar plaats. 

 

Giften e.d: 

 

In de begroting hoopten we het restant via giften te ontvangen. Dat is altijd weer een spannende 

aangelegenheid, omdat het nog maar de vraag is of sympathisanten die ons vorig jaar ter wille 

waren ons ook dit jaar weer wilden steunen. Gelukkig is dat het geval geweest. Het gevolg was 

dat via giften en donaties van particulieren een bedrag ontvangen werd van € 9.337 (In 2020 was 

dit € 2.400 minder). Ook dit jaar weer een prachtig bedrag. Door kerken werd een bedrag 

beschikbaar gesteld van € 10.632. Dit is € 1.000 minder dan in het voorgaande jaar. We zijn dus 

ook dit jaar door de diverse kerkgenootschappen in ons werkgebied weer heel royaal bedacht.  

 

Ook zijn we dit jaar weer geholpen door diverse organisaties en bedrijven in ons werkgebied. In 

totaal ontvingen we daarvan het mooie bedrag van ca € 9.427.  Dit kwam als volgt tot stand: 

 Stg Diakonaal Fonds Wieringen (Armenkassen)   €   1.000 

 Voedselbanken Nederland      €   2.000 

 Van Leeuwen Trainingscentrum     €      100 

 Vrij Metselaars Loge Schagen     €   1.000 

 Missie 538        €   4.207 

 Regius College Goede doelen actie     €      380 

 Jongeren Vormsel Schagen      €        40 

 Toes onroerend Goed       €      500 

 Gielings Holding       €      100 

 Optiek Leon        €      100 

 Totaal        €   9.427    

                                                              ====== 
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Aangezien de opbrengst vorig jaar van diverse organisaties € 8.310 bedroeg is dat dit jaar ruim 

 € 1.100 hoger.  

 

Daarnaast waren er in het voorgaande jaar veel middelen beschikbaar gesteld voor aanschaf van 

goederen. De angst bestond toen dat schappen wellicht leeg zouden raken omdat winkelacties niet 

of slechts beperkt mogelijk waren.  Daarvoor werd toen apart geld ingezameld.  Dat bracht in dat 

jaar een bedrag op van € 7.750. Voor dit doel is in het afgelopen jaar geen geld ingezameld.  

 

In totaal was het bedrag aan giften € 29.396. Dat is minder dan vorig jaar toen het bedrag aan 

giften € 34.652 bedroeg.  

 

Acties: 

 

Daarnaast hebben we dit jaar ook weer een aantal winkelacties gehouden waarbij mensen ook de 

gelegenheid hadden om een donatie te doen. Dat bracht dit jaar € 220 op. Ook dit jaar deden we 

weer mee met Rabo-clubactie, waar leden van de Rabobank stemmen mochten uitbrengen op 

verenigingen en stichtingen. Onze organisatie ontving daarvan het mooie bedrag van € 630. Dit 

ervaren wij vooral als een gunfactor voor de voedselbank.  

 

Totaal een bedrag van bijna € 850.  Dit is € 550 minder dan het voorgaande jaar. 

 

 

Speelgoedbank: 

 

Voor de speelgoedbank zijn giften ontvangen met een totaalbedrag van € 225 voor de aanschaf 

van speelgoed e.d voor kinderen waarvoor behoefte is aan artikelen die niet voorradig zijn. Dit 

bedrag is toegevoegd aan het fonds van de speelgoedbank. 

 

Door al deze bedragen kwamen we op een totaal aan baten van € 59.734. Dat is € 6.300 minder 

dan het niveau van vorig jaar, toen de totale baten € 66.015 bedroegen. Dat bedrag was toen extra 

hoog omdat vanwege de coronapandemie extra middelen beschikbaar werden gesteld. 

  

Lasten: 

 

De kosten van de vrijwilligers waren dit jaar met bijna € 1.600 ongeveer € 100 hoger dan het 

voorgaande jaar. Het belangrijkste deel van de uitgaven van 2021 is aangewend voor de inhoud 

van het kerstpakket dat we jaarlijks voor onze vrijwilligers samenstellen. Dit was hoger dan 

gebruikelijk maar dat was mogelijk omdat het vrijwilligersuitje ook dit jaar weer niet door kon 

gaan.  Daarom hebben we meer aandacht aan het kerstpakket besteed.  

 

De kosten van de afschrijving maken een belangrijk deel uit van de exploitatiekosten. Deze zijn 

uiteraard het gevolg de aanschaf van ons eigen gebouw, dat ondertussen 6 jaar in gebruik is. 

Medio vorig jaar is er een uitbreiding geweest van de installaties vanwege de vernieuwing en 

vergroting van de vriescel.  De afschrijvingskosten nemen dit jaar toe omdat investeringen die in 

de loop van het voorgaande jaar zijn gedaan nu voor het gehele jaar gelden. Verder hebben we dit 

jaar onze computer moeten vervangen.  Hierdoor nemen de kosten van de afschrijving met € 600 

toe tot € 10.700. Bij de toelichting op de materiële vaste activa op blz 15 wordt de samenstelling 

van de investeringen en de gevolgen voor de afschrijvingskosten inzichtelijk gemaakt. 

  

De kosten van de huisvesting zijn ca € 1.800 lager dan het voorgaande jaar. Dit komt onder meer 

door de nodige onderhoudskosten die in dat jaar gedaan moesten worden. Gelukkig zijn we dit  
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jaar voor hoge onderhoudskosten bespaard gebleven, waardoor de post onderhoud ruim € 2.000 

lager was dan het voorgaande jaar. Ook de energiekosten namen verder af, dankzij de opbrengst 

van de zonnepanelen. Met deze zonnepanelen is dit jaar 23.787 kWh opgewekt. Dat is ongeveer 

2.000 kWh minder dan het voorgaande jaar. Van de opbrengst van dit jaar hebben we 16.852  

kWh teruggeleverd en het restant zijnde 6.935 kWh zelf gebruikt. Daarnaast hebben we 9.513 

kWh ingekocht op de momenten dat onze installatie te weinig produceerde. Daarmee komt ons 

verbruik aan energie op 16.448 kWh. Dit is bijna 3.000 kWh minder dan het jaar daarvoor. Deze 

besparing is het gevolg van de vervanging medio 2020 van de twee oude motoren van de 

vriescellen door één grote. Daarentegen nam het gasverbruik met ca 1.200 m3 toe. Ook dit is het 

gevolg van de vervanging van de motoren van de vriescellen. De twee oude motoren hingen 

namelijk in het gebouw, waardoor veel warmte vrijkwam. De nieuwe motor hangt buiten 

waardoor deze warmtebron wordt gemist. Daarom moest voor de infraroodverwarming meer gas 

worden verbruikt dan in voorgaande jaren.  Desondanks namen de energiekosten per saldo toch 

nog met 

 € 200 af en daalden tot vrijwel nihil. Ten opzichte van de oude situatie, zonder zonnepanelen, 

levert dit jaarlijks toch een besparing op van ca € 4.000! Daarnaast namen de overige 

huisvestingskosten met ongeveer € 400 toe. Dit is grotendeels het gevolg van wat kleine 

inventarisstukken die zijn aangeschaft om het tilwerk te verlichten.  

 

De vervoerskosten maken ook een belangrijk deel uit van de jaarlijkse exploitatierekening. Aan 

brandstof, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud is dit jaar ca € 13.700 uitgegeven. 

Dat is € 3.000 meer dan het voorgaande jaar.  Belangrijkste oorzaak hiervan is het onderhoud aan 

de koelwagen, dat ruim € 3.300 hoger was dan het voorgaande jaar. Ook de brandstofkosten 

stegen met bijna € 800.  Omdat volgens de planning vervangen van de koelwagen in 2021 aan de 

orde was, is deze procedure in gang gezet.  Naast het onderhoud aan de koelwagen waren er veel 

minder kosten aan de aanhangwagen, die in het voorgaande jaar een grote beurt heeft gehad. Dit 

leverde een voordeel op van ca € 1.000. De overige vervoerskosten daalden ten opzichte van vorig 

jaar per saldo met € 100, voornamelijk vanwege de lagere verzekeringspremie. 

 

De kantoorkosten zijn ten opzichte van 2020 vrijwel gelijk gebleven en namen per saldo met 

slechts € 100 af.  Wel moest de computer vervangen worden, maar dat speelt in deze categorie 

geen rol.  

 

De algemene kosten waren dit jaar bijna €.300 hoger dan het voorgaande jaar. Deze toename is 

vooral het gevolg van de kratten, die gebruikt worden voor het voedselpakket, en overig 

verpakkingsmateriaal. Hieraan werd dit jaar € 900 meer uitgegeven dan het jaar daarvoor. Met 

deze aanschaf zijn we voor de komende jaren voorlopig voorzien. Een belangrijke post is 

daarnaast de mutatie aan de voorziening van de speelgoedbank die via deze rubriek gemuteerd 

wordt. Deze mutatie, zijnde het saldo tussen de baten en de lasten, is ongeveer € 300 lager dan het 

voorgaande jaar. Het resterende voordelig verschil van € 300 komt vooral door het beëindigen van 

het contract om te kunnen incasseren. De praktijk leerde dat daar vrijwel geen gebruik meer van 

werd gemaakt.  

 

Volgens afspraak dragen de regionale voedselbanken bij in de kosten van het distributiecentrum 

in Amsterdam. De kosten voor dit jaar bedroegen ca € 1.500 en zijn daarmee € 1.000 lager dan het 

voorgaande jaar. De verdeling van de kosten over de diverse voedselbanken in de regio gebeurt op 

basis van het aantal huishoudens dat van een pakket voorzien wordt. 

 

De rentelasten op de afgesloten leningen alsmede de bankkosten zijn bijna € 200 lager dan het 

voorgaande jaar.  Dit is het gevolg van de aflossingen van dit jaar. Daarmee dalen de jaarlijkse 

rentelasten met € 250. De kosten van de banken waren daarentegen € 50 hoger. 
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In totaal bedroegen de lasten dit verslagjaar € 46.129. (Vorig jaar € 43.656). Aangezien er dit jaar 

gemiddeld 119 pakketten werden verstrekt zijn de kosten per pakket ca € 388 per jaar. Vorig jaar 

was dit nog € 321. Een stijging derhalve van de prijs per pakket. Daarnaast is, even als vorig jaar, 

t.l.v. het positieve resultaat nog een reservering gedaan voor de toekomstige vervanging van de 

koelwagen van € 5.500.  Dit verhoogt de prijs van het pakket naar € 424 per jaar, ofwel € 8,34 per 

week. Voor de exacte samenstelling van de lasten wordt verwezen naar de toelichting op de lasten 

elders in dit jaarverslag. 

 

 

 

Het Resultaat 

 

Vanwege het feit dat de baten dit jaar hoger waren dan de lasten is er sprake van een positief 

resultaat van € 13.815. Van dit resultaat is volgens planning een bedrag van € 5.500 toegevoegd 

aan de bestemmingsreserve vervanging koelwagen.   

 

Het resterende bedrag, na dotaties aan bovengenoemde reserve bedraagt € 8.315. Dit bedrag wordt 

toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

 

 

Tot slot 

 

Afsluitend kan gesteld worden dat er dit jaar door onze organisatie, ondanks de problemen die de 

Coronapandemie veroorzaakte, toch weer veel goed werk is verricht. Ondanks deze problemen 

waren we wekelijks in staat een goed gevuld pakket samen te stellen voor de mensen die in hoge 

mate van onze steun afhankelijk zijn. Dit was mogelijk omdat veel bedrijven en ondernemingen 

kosteloos producten beschikbaar stelden. Dit geldt overigens ook voor de particulieren die onze 

winkel- en overige acties royaal steunden. Hierdoor kreeg de kwaliteit van ons pakket een 

belangrijke impuls. Een belangrijk element van de winkelacties is ook dat hiermee het werk van 

de voedselbank onder de aandacht van het winkelend publiek werd gebracht waardoor aan 

bekendheid werd gewonnen. Dit bleek vooral uit de vele prachtige giften die wij zo maar 

ontvingen. Onze voedselbank heeft een belangrijke functie ingenomen in het maatschappelijk 

verkeer in de regio waarin wij actief zijn.  Dat werd dit jaar door veel reacties die wij ontvingen 

bevestigd. 

 

Wij zijn dankbaar voor de sponsoring van de bedrijven en ondernemingen en voor de giften van 

particulieren, kerken en andere organisaties, waardoor het mogelijk werd dat wij ons werk konden 

doen. Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich steeds weer belangeloos inzetten 

voor het werk van de voedselbank en daarmee voor de medemens en we spreken de hoop uit dat 

dit in de toekomst zo mag blijven. 

 

Het bestuur 

Januari 2022 
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4.1 Verstrekte pakketten 2021

gem. gem.

jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug sept. okt. nov. dec. 2021 2020

Gem. Anna Paulowna 31 31 31 30 27 25 23 22 21 20 20 25 26 36

Gem. Wieringen 8 9 10 8 8 8 7 7 6 6 7 8 8 6

Gem. Wieringermeer 21 21 21 20 19 19 18 18 18 18 18 21 19 24

Gem. Niedorp 14 15 17 16 16 17 15 14 15 15 15 13 15 15

 

HOLLANDS Kroon 74 76 79 74 70 69 63 61 60 59 60 67 68 81

Gem. Schagen 36 34 31 32 32 31 29 27 27 28 28 32 31 37

Gem. Harenkarpel 9 8 9 9 9 9 8 8 9 8 7 7 8 7

Gem. Zijpe 11 12 13 13 13 13 13 12 12 12 7 11 12 11

SCHAGEN 56 54 53 54 54 53 50 47 48 48 42 50 51 55

 

Pakketten per maand 130 130 132 128 124 122 113 108 108 107 102 117 119 136

Aantal gezinnen 2021

Gem Gem 

jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug sept. okt. nov. dec. 2021 2020

Gem. Anna Paulowna 28 26,8 27 25 23 21 19 17,5 17,8 17 17 21 22 33

Gem. Wieringen 7 8 9 7 7 7 6 6 5 5 6 7 7 6

Gem. Wieringermeer 20 19,5 20 19 18 18 17 17 16,5 17 17 20 18 21

Gem. Niedorp 10 11,3 21 13 13 14 12 12 12,8 13 13 12 13 12

 

HOLLANDS Kroon 65 65,5 77 64 61 60 54 52,5 52 51 53 60 60 72

0

Gem. Schagen 32 30,3 28 29 29 28 26 24,5 24,8 26 26 29 28 34

Gem. Harenkarpel 9 8 9 9 9 9 8 8 9 8 7 7 8 7

Gem. Zijpe 11 12 13 13 13 13 13 12 12 12 11 11 12 8

SCHAGEN 52 50,3 50 51 51 50 47 44,5 45,8 46 44 47 48 49

 

Pakketten per maand 117 116 127 115 112 110 101 97 97,8 97 97 107 108 121
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4.2 Aantal huishoudens en personen.

dat in 2021 geholpen is.

Aantal gezinnen Aantal volwassenen Aantal kinderen Aantal personen

(oude) gemeente 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Anna Paulowna 50 55 63 68 51 59 114 127

Wieringen 10 12 13 15 13 6 26 21

Wieringermeer 29 39 39 48 29 39 68 87

Niedorp 16 18 19 24 28 28 47 52

Totaal Hollands Kroon 105 124 134 155 121 132 255 287

Schagen 49 57 60 76 35 54 95 130

Harenkarspel 12 13 13 13 2 6 15 19

Zijpe 11 11 18 13 24 15 42 28

Totaal Schagen 72 81 91 102 61 75 152 177

Totaal 177 205 225 257 182 207 407 464
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4.3 Winkelacties 2021

Datum Gemeente Winkel Opbrengst

in kratten

20-mrt Warmenhuizen Albert Heijn 81

20-mrt Dirkshorn Spar 9

3-sep Schagen Albert Heijn 48

20-nov Warmenhuizen Albert Heijn 46

17-dec Warmenhuizen Albert Heijn 41

17-dec Schagen Jumbo 60

Totaal 285

Pagina 42



4.4 Leveranciers van goederen

Naam Woonplaats Aard van de goederen

Albert Heijn Schagen Diversen

Action Anna Paulowna Diversen

Action Schagen Diversen

Action Nieuwe Niedorp Diversen

Aldi Wieringerwerf Diversen

Aldi Nieuwe Niedorp Diversen

Aldi Hippolytushoef Diversen

Aldi Schagen Diversen

Bakkerij Alkemade Anna Pauowna Brood

Bakkerij Slijkerman Middenmeer/Schagen Brood

DEEN Breezand Diversen

DEEN Schagen Diversen

DEEN Wieringerwerf Diversen

HEMA Wieringerwerf Diversen

HEMA Schagen Diversen

HEMA Anna Paulowna Diversen

HESSING Zwaagdijk Oost Gesneden groente

Jumbo Anna Paulowna Diversen

Puur Groente Middenmeer groente

Rotary Wieringermeer aardappelen

fam Rotgans Hippolytushoef melk

Stegman Kerstpakketten Schagen Kerstpakketten

Vezet Warmenhuizen maaltijden

Xenox Schagen diversen

Wokrestaurant de Stolpen maaltijden
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4.5 Inhoud pakketten 1e halfjaar 2021

Weekno 3 7 11 15 20 25

Aantal pakketten 129 125 125 123 118 112

levensmiddelen ontbijtkoek frisdrank vruchtensap appelmoes tonijn pindakaas

blik groente chips snoep kit a kat snoep thee

frisdrank pakje riist chips snoep choc.letter muesli

crackers melk kerstkransjes rijst fanta nescafe

hagelslag kinderbiscuitjes kruidnoten rijstwafels blik bonen snoep

spaghettisaus cup s soep chocolade pasta chips frisdrank

snoep kerst sultana nootjes chips gegrilde uien azijn

chips snoep pot groente koek koffie klein chips

pannenkoek koek koffie klein speculaas panko cakejes

kruidnoten zakje mentos pasta nescafe koek divers maiswafels

koek 3x blikje cola melk frisdrank caskejes pasta

koffie klein pannenkoekmix tomatenblokjes maggi bouillon ice tea seven up

melk spaghetti pakje soep knoflooksaus pindaklaas appelmoes

knakworsten crackers beschuit azijn toast smeerkaas

pakje soep chocolade cacao pasta koffiemelkpoeder royal club paaseieren

pastasaus zoutjes meel thee servetten crackers

snoep kerst dorito's koek overig chocolade chps klein repen

zoutjes afbakbroodjes blik fruit eieren pasta koek

pastasaus pizza tandpasta crackers ontbijtkoek kruidkoek

satasaus paprika croissants zoutjes kruiden chocolade

pizza thee hagelslag boter perzikken

dressing

Zuivel creme fraiche vla boter toetje almhof 4x melk boter

dreumisvla pakje boter vla drinkyochurt vla 3x

kuipje boter kaas yochurt kwark

kaas pakje boter yochurt

Brood brood 2x brood 3x brood 2x paasbrood brood 2x brood 2x

kadetten kadetjes kadetten brood 3x kadetten

Diepvries vlees 2x vlees 2x vlees 2x vlees 3x vlees 2x vlees 3x

vleeswaren worstjes poffertjes vleeswaren vis maaltijd

worstjes maaltijd filet 

Groente tomaten spitskool pizza tomaten maaltijdsalade 2x bonen

komkommers tomaten maaltijdsalade sperciebonen sla mix ijsbergsla

spitskool spruiten gourmetgroente komkommer uien spitskool

maaltijdsalade bamigroente hutspot maaltijdsalade spaghettigroente maaltijdsalade 2

sla mix roerbakgroente roerbakgroente pizza lasagnabladen lunchsalade 2x

ovengroente boerenkool wokgroente slaschotel huzarensalade rode kool

bamigroente uien soepgroente ijsbergsla sla mix rucola

hutspot soepgroente bamigroente roerbakgroente rode kool roerbakgronte 2x

roerbakgroente maaltijdsalade sla ovengroente mex.roerbak rauwkost

slaschotel 2x wortelen wortelen bamigroente wokgroente pizza

wokgroente boerenkool lunchsalade pizza tomaten

sla gegrilde groente uien spitskool

Fruit watermeloen fruitsticks 2x limoen bakjes watermeloen watermeloen

watermeloen WC eend gesneden fruit

non food head en shoulders shampoo cadeaukaart handontsmetting

schoonmaakm. shampoo

cadeaukaart

aantal soorten 43 40 41 43 47 40

eenheden 48 44 43 50 52 46
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4.6 Inhoud pakketten 2e halfjaar 2021

Weekno 29 34 39 44 49 52

Aantal pakketten 103 101 99 93 102 103

levensmiddelen blik soep rijst rijst mayonaisse choc.letter pindakaas

rijst koffiekoekjes linzen frisdrank koffie rijst

pindakaas toast ontbijtkoek haverreep kruidnoten cornflakes

repen pitabroodjes zak soep chocolade vegapakket stokbrood

toast rookworst fritessaus zak soep wraps frisdrank

ontbijtkoek waterijs maggi jus koffiemelk frisdrank kidneybonen

chilisaus koek 2x saus rijstwafels cakejes sprits

royal club koffie klein chips rijst appelkruimelkoek chocolade letter

appelmoes appelmoes blik ananas hagelslag chips kerstkransjes

chips repen chocolade cous cous reep kofie

chocolade blik groente lemon taco hoestpastilles thee

maggi saus blik perzikken party toast chocolaatjes fritessaus blik soep

waterijs kit a kat coca cola nescafe noodles chips

knoflookbrood jam tortilla snoep hagelslag speculaas

suiker rijstwafels kit a kat santa maria saus witte bonen snoep

leverpastei expresso drank koffie groot chips snoep suiker

koffiecups blikje fris schuimpjes croutonmix pasta maggi bouillon

cakejes paneermeel handcreme pasta blik soep kruidnoten

graanpitten kruiden cakejes potje bieten pizza appeltaartmix

saus divers chips appel kruimelkoek noodles rauwkost panko

kruiden rijstwafels cakjes bananen blik groente

snoep paprika stroopwafels smeerkaas pasta

Zuivel toetje toetje 3x melk kuipje boter melk 2x yochurt

yochurt kuipje boter toetje ontbijtdrink boter kookmelk

melk yochurt danio toetje 3x yochurt vla

melk 2x kaas boter

Brood brood 2 brood 3x brood 3x brood 3x brood 3x kerstbrood

kadetten kadetten kadetten kadetten kadetten brood 3x

Diepvries vlees 3x vlees 4x vlees 4x vlees 4x vlees 3x vlees 3x

filet american filet american filet bamischijf bamischijf vleeswaren 2x

vleeswaren vleeswaren 2x vleeswaren 2x groente filet american filet american

soep snacks 2x vleeswaren ba pao bamischijfen

Groente ijbergsla komkommers bonen paprika,s spruiten spitskool

tomaten bloemkool komkommer spruiten uien boerenkool

spitskool wortelen spitskool sla 2x witlof wortelen

maaltijdsalade 2x maaltijdsalade ijsbergsla wokgroente nasigroente ovengroente

pizza sla mix maaltijdsalade rode kool groentemix wokgroente

slaschotel pizza 2x sla mix broccoli roerbakgroente 2x soeppakket

sla divers rauwkost pizza soepgroente soepgroente groene salade 2x

andijvie rode kool soepgroente wortelen sla maaltijdsalade 2x

rauwkost 2x doperwten wokgroente 2x ijsbergsla gourmetschotel hutspot

soepgroente sla divers sla divers spitskool snijbonen gourmetgroente 2x

wokgroente roerbakgroente hutspot hutspot sperciebonen soepgroente

bamigroente soepgroente wortelen snijbonen pompoen pizza

boerenkool ijbergsla spinazie maaltijdsalade spitskool sla

uien witlof boerenkool slaschotel maaltijdsalade

hutspot pizza sla mix

stoofgroente hutspot

Fruit ananas gesn.fruit 3x appels appels appels sinaasappels

fruitmix gesn.fruit 2x druiven fruit gesn. 2x gesn.fruit

non food shampoo shampoo wasmiddel zakdoekjes tandpasta

huidverzorging scheersetje

divers zelftest corona haar spray mondkapjes sen seo apparaat

aantal soorten 46 43 48 52 53 47

eenheden 50 55 57 61 60 55
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