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Stichting Voedselbank Venlo is op 8 maart 2004 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 12053441. Haar belangrijkste doelstelling is: het bieden van tijdelijke 
ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks gratis af te halen 
voedselpakket. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) onder nummer 8132.97.199 en deze status is een voorwaarde voor de fiscale 
aftrekbaarheid van giften aan goede doelen. In 2020 heeft de Belastingdienst gecontroleerd of 
Voedselbank Venlo voldeed aan de fiscale spelregels en in april 2021 is een positief eindrapport  
ontvangen waarbij de ANBI status is gecontinueerd.  
 
Bij Voedselbank Venlo werken, inclusief bestuur, ca 70 vrijwilligers die voor hun werkzaamheden 
geen beloning ontvangen. Voor inkomsten is de stichting afhankelijk van giften en donaties. De 
Stichting ontvangt geen subsidies en kan daardoor onafhankelijk opereren. De administratie wordt 
verwerkt in het boekhoudprogramma Snelstart en de jaarrekening wordt opgemaakt door 
accountantskantoor Full Account. 
 
Het financiële beleid van Voedselbank Venlo is, vanwege de afhankelijkheid van giften en donaties,  
erop gericht om het vaste kostenpatroon zo laag mogelijk te houden. Giften en donaties worden 
hoofdzakelijk ontvangen van particulieren en in belangrijke mate ook van bedrijven, stichtingen, 
instellingen en fondsen. De laatste jaren zijn ook donaties ontvangen bestemd voor specifieke doelen 
zoals bijvoorbeeld de aankoop van voedsel speciaal voor kinderen. Voedselverwerving staat     
enigszins onder druk omdat wij van een groep partners, de supermarkten, vanwege hun gewijzigde 
verkoopstrategie minder voedsel ontvangen. Uitgangspunt van Voedselbank Venlo is dat zij in 
principe geen voedsel koopt, tenzij incidenteel noodzakelijk om een minimaal pakket te kunnen 
samenstellen. Voor de financiering van grote investeringen heeft onze voedselbank in het verleden 
altijd een beroep kunnen doen op goede doelen stichtingen. De komende jaren wil Voedselbank 
Venlo, indien de ontvangen bedragen aan donaties en giften het toelaten, bestemmingsreserves 
opbouwen voor  investeringen. Het betreft met name vervangingsinvesteringen zoals bijvoorbeeld 
de vrachtauto die waarschijnlijk in 2027 vervangen moet worden.  
 
In 2020 heeft het Bestuur besloten om de wijze van voedseluitgifte aan haar cliënten ingrijpend te 
wijzigen. Van de uitgifte van vaste voedselpakketten gaat onze voedselbank overstappen naar het 
winkelconcept. Dit betekent dat de client meer eigen keuzevrijheid krijgt om het voedselpakket zelf 
samen te stellen hetgeen voedselverspilling tegengaat en daarnaast het gevoel van “eigenwaarde” 
van de client positief beïnvloed. In 2020 heeft onze voedselbank van enkele donateurs hiervoor 
substantiële bedragen mogen ontvangen waarmee de investering in het winkelconcept kan worden 
gerealiseerd. In de Jaarrekening 2020 is voor de realisatie van de benodigde verbouwing €100.000 als 
Bestemmingsreserve Winkelconcept opgenomen en ook is met €20.000 een start gemaakt met een 
Bestemmingsreserve Auto om in 2027 de vrachtauto te kunnen vervangen. De planning is om in 
september/ oktober dit jaar het pand te verbouwen en de winkel in te richten. 
 
Het jaar 2020 was in financieel opzicht een moeilijk voorspelbaar jaar. Vanwege Corona werden extra 
kosten gemaakt om de veiligheid van onze vrijwilligers en onze cliënten te waarborgen. Ook heeft 
onze voedselbank extra voedsel moeten inkopen om volwaardige voedselpakketten te kunnen 
samenstellen waarvoor wij gelukkig financiële ondersteuning hebben gekregen van enkele 
instellingen en stichtingen. Zowel particulieren alsook bedrijven/ stichtingen en instellingen hebben 
ons in 2020 extra financieel ondersteund waarvoor wij zeer dankbaar zijn. In 2020 zijn daardoor ten 
opzichte van 2019 de donaties behoorlijk toegenomen. Samen met de extra substantiële donaties 
voor realisatie van het winkelconcept betekent dat de inkomsten in 2020 ruim €90.000 hoger lagen 
dan in 2019. Dit bedrag is overigens exclusief de donaties voor aankoop van voedsel.  



Bij particulieren namen de donaties met 35% toe en bij bedrijven, stichtingen en instellingen 
(exclusief voedselaankoop en winkelconcept) zelfs met 73%. Ondanks de vele onzekerheden in 2020 
is de kostenstijging voor de bedrijfsvoering met bijna 4% zeer beperkt gebleven. Per saldo was in 
2020 het resultaat bijna €83.000 positief. De toevoeging aan de Bestemmingsreserve Winkelconcept 
met €100.000 en de Bestemmingsreserve Auto met €20.000 betekent dat de Bestemmingsreserve 
Continuïteit weliswaar daalt naar €112.536 maar dat deze op een verantwoord niveau blijft. De 
Jaarrekening 2020 geeft meer detailinformatie hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. 
 
 De begroting 2021 ziet er als volgt uit: 
 
 

 Realisatie 2020 Begroting 2021 

Totaal donaties € 159.918  € 88.800 

Donaties voedselaankoop  € 24.835 € 30.000 

Totaal baten € 184.753 € 118.800 

   

Vrijwilligers € 249 € 1.300 

Afschrijvingen € 6.132 € 7.000 

Huisvestingskosten € 35.719 € 36.000 

Kantoorkosten € 3.479 € 3.500 

Autokosten € 11.071 € 11.000 

Verkoopkosten € 16.537 € 13.500 

Algemene kosten € 1.506 € 1.500 

Aankoop voedsel € 26.558 € 30.000 

Som der kosten € 101.251 € 103.800 

   

Bedrijfsresultaat € 83.502  € 15.000  

Financiële baten en lasten  - € 533 - € 500 

   

Resultaat € 82.969  € 14.500 

Bestemmingsreserve winkelconcept € 100.000  

Bestemmingsreserve auto € 20.000 € 15.000 

Bestemmingsreserve continuïteit - € 37.031 - € 500 

 
De inkomsten 2020 liggen door extra inkomsten vanwege Corona en vanwege substantiële bijdragen 
voor het winkelconcept op een uitzonderlijk hoog niveau. Voor 2021 is het streven om ten opzichte 
van een “stabiel” jaar aan extra donaties ca € 20.000 te mogen ontvangen waardoor Voedselbank 
Venlo in staat is om de Bestemmingsreserve Auto verder op te bouwen. De vervanging van de auto is 
een grote investering en het opbouwen van een reserve maakt het gemakkelijker om de vervanging 
welke gepland staat voor 2027 te realiseren.  
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