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Stichting Broodnodig op Texel
Den Burg (gemeente Texel)

Gedurende 2019 bestond het bestuur uit:
- Jan Koppenol (voorzitter, tot 1 mei)
- Josje van den Berk (tot 1 mei secretaris, vanaf 1 mei voorzitter)
- Jan van Schie (tot 1 mei penningmeester, vanaf 1 mei secretaris/penningmeester)
- Marielle Aubertijn
- Dwight Penha

Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar
De jaarrekening 2018 is vastgesteld op 18 april 2019.

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
Artikel 2, lid 1
De stichting heeft ten doel:

Artikel 2, lid 2

Het begrip "voedselbank" is hierbij als volgt omschreven:

- 3  -

Algemene gegevens

Stichting Broodnodig op Texel werd op 24 april 2006 opgericht en onder nummer 37125055 ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De stichting staat onder RSIN nummer 819288780 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt 
onder meer in dat aan de stichting gedoneerde bedragen fiscaal aftrekbaar zijn.

In totaal zijn er 12 vrijwilligers aan de voedselbank verbonden.

a. het oprichten, instandhouden en exploiteren van een voedselbank op non-profit basis;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen bij producenten en distributeurs van 
levensmiddelen van producten die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog honderd 
procent goed zijn.

Een voedselbank is een voorziening die kosteloos primaire levensmiddelen verstrekt aan hen die wegens een minimaal 
inkomen niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

Voedselbank Texel is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, welke als doelstelling, missie en visie heeft:
- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel



Stichting Broodnodig op Texel
Den Burg (gemeente Texel)

Logistieke werkwijze
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De aanvraag van een noodpakket hoeft niet via een hulpverlener of Texels Welzijn te lopen maar kan ook rechtstreeks 
worden aangevraagd (24/7, dus ook in het weekend).

In afwachting van deze toets kan op basis van een eerste inschatting door de medewerkers van Texels welzijn al wel worden 
overgegaan tot directe verstrekking van het wekelijkse voedselpakket.

Daarnaast kan in bepaalde situaties een zogenaamd "noodpakket" worden verstrekt, waaraan nauwelijks voorwaarden zijn 
verbonden, anders dan dat aannemelijk is dat er sprake is van grote nood.

Met een koelwagen worden op dinsdag en donderdag levensmiddelen opgehaald op het eiland, bij supermarkten en andere 
detailhandelaren, recreatieparken, groepsverblijven en agrariërs .

Aanmelding voor een wekelijks voedselpakket kan in beginsel niet rechtstreeks bij de voedselbank maar loopt via 
doorverwijzing door een hulpverlener. De hulpverlener doet de aanmelding bij Texels Welzijn (maatschappelijk werk) welke 
ook toetst of een aanvrager voldoet aan de criteria.

Het aanbod aan diepgevroren vlees is te groot voor het aantal deelnemers op Texel. Daarom wordt dit op maandag geruild 
met (anderssoortige overschotten van) collega voedselbanken in de kop van Noord-Holland.

Op woensdagochtend wordt de samenstelling van het voedselpakket van die week bepaald, mede op basis van de 
samenstelling van de gezinnen, de al aanwezige voedingsmiddelen en wat er bij het distributiecentrum in Amsterdam kan 
worden opgehaald. Tekorten t.o.v. de schijf van 5 worden ingekocht bij lokale ondernemers, zodat in de loop van de 
woensdag de pakketten kunnen worden klaargemaakt.

Op donderdagochtend worden koel-, vries en overige producten samengevoegd tot één voedselpakket, afgestemd op de 
gezinssamenstelling en rekeninghoudend met de bekende dieetwensen. Tussen 10:30 uur en 11:30 uur kunnen de pakketten 
worden opgehaald. Deelnemers die niet in staat zijn om het voedselpakket op te (laten) halen kunnen onder voorwaarden 
gebruik maken van de brengservice op donderdagochtend.

De gehele logistiek is omgeven met diverse procedures met betrekking tot voedselveiligheid en administratieve registraties 
van ingaande en uitgaande goederenstromen.

Aanmelding en criteria

De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn in 2019 wederom verruimd ten opzichte van 2018. 
Daarnaast wordt in toenemende mate aangesloten bij uitgavennormeringen zoals deze door het NIBUD worden gehanteerd 
voor onder meer de bepaling van draagkracht.

Voedselbank Texel sluit voor wat betreft jaaractiepunten zoveel als mogelijk aan bij de landelijke speerpunten. Daarnaast 
spant zij zich, in overleg met gemeentelijke instanties, in om problematische schulden te voorkomen.



Stichting Broodnodig op Texel

Den Burg (gemeente Texel)

Ontwikkelingen in het deelnemersbestand

Enkele kerngegevens: 2016

Aantal verstrekte pakketten 1412 802 -43% 538 -33% 991 84%

Aantal gezinsleden 4288 2023 -53% 1704 -16% 2946 73%

Overige aangelegenheden

Zodra een geactualiseerd model beschikbaar komt zal dit besluit worden uitgevoerd.

Bevindingen van de kascommissie
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In 2019 is besloten om de statuten zodanig aan te passen dat deze meer overeenkomstig het model van Voedselbanken 
Nederland zullen zijn. 

Behalve een wijziging van de statutaire naam zullen de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn:

- een maximale zittingsduur van een bestuurder (thans onbeperkt) van 4 jaar met verlenging met maximaal 4 jaar
- toezicht op het financieel beheer, bijvoorbeeld middels een kascommissie.

Voortuitlopend op deze statutenwijziging is voor 2019 reeds een kascommissie ingesteld. De bevindingen van de 
kascommissie zullen in het jaarverslag worden opgenomen.

2017 2018 2019

Het ontbreekt ons helaas aan voldoende informatie om deze schommelingen te kunnen analyseren, hoewel het feit dat de 
hulpverlende instanties op Texel meer met elkaar zijn gaan samenwerken ongetwijfeld een belangrijk aandeel heeft gehad in 
de toename van het aantal deelnemers. De intentie van de instanties is om gezinnen met (dreigende) armoede eerder in 
beeld te krijgen zodat ook eerder (preventief) hulp kan worden aangeboden. Dit sluit aan bij het aandachtspunt van de 
gemeente om problematische schulden eerder te willen gaan signaleren en voorkomen. Daarom verwachten wij dat het 
aantal deelnemende gezinnen ook in de komende jaren verder zal toenemen. Niet omdat de armoede op Texel toeneemt, 
want dat lijkt niet zo te zijn, maar omdat de doelgroep beter in beeld lijkt te komen. Als Voedselbank Texel blijven wij hieraan 
ook de komende jaren ons steentje bijdragen door meer voorlichting middels nieuwe publicaties en social media acties. 
Verder sluiten wij aan bij het landelijk beleid van Voedselbanken Nederland om gedurende 2019 en volgende jaren een aantal 
acties in gang te zetten om mensen die nu nog onder de "radar" blijven alsnog te bewegen de eerste stap naar een 
voedselbank te zetten.

De heer M.G. Kikkert heeft op 25 februari 2019 schriftelijk verslag uitgebracht van zijn onderzoek naar het 
jaarverslag en de administratie over 2019. De conclusie van het onderzoek is dat de administratie voldoende is 
onderbouwd met documenten en dat het jaarverslag ook overigens voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Met name in de tweede helft van 2018 steeg het aantal deelnemende gezinnen om gedurende 2019 te schommelen tussen 16 
en 22. In totaal werden 991 pakketten verstrekt ten behoeve van 2946 gezinsleden.



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage A
Den Burg (gemeente Texel)

Balans per 31 december 2019
(na voorstel bestemming exploitatiesaldo)

Toelichting

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Inventaris 4.045 3.324
Vervoermiddelen 1.000 1.000

5.045 4.324

Vlottende activa

Vorderingen
Te ontvangen donaties 1.985 -
Diversen 283

2.268

Liquide middelen 2 24.449 19.672

31.762 23.996

Financiële verantwoording 2019
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31 december 2019 31 december 2018



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage A
Den Burg (gemeente Texel) (vervolg)

Toelichting

€ € € €
PASSIVA

Eigen vermogen 3
Bestemmingsreserves 21.000 14.500
Overige reserves 10.550 9.196

31.550 23.696

Kortlopende schulden 4
Overige schulden en overlopende passiva 212 300

31.762 23.996

Financiële verantwoording 2019
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31 december 2019 31 december 2018



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage B
Den Burg (gemeente Texel)

Exploitatierekening 2019
(met voorstel bestemming exploitatiesaldo) 

Toelichting

€ € € €

Baten
Subsidie Gemeente Texel 13.689 13.689
Giften en donaties 5 17.142 18.361
Voedselbanken Nederland 1.000 1.000
Opbrengst zomermarkt e.d. 601 237

Totaal van de baten 32.432 33.287

Lasten
Inkopen voedingsmiddelen 2.804 2.343
Overige directe kosten deelnemers 1.914 -
Afschrijvingen 6 1.448 1.448
Huisvestingskosten 7 7.567 7.590
Algemene kosten 8 1.314 4.062
Vervoerskosten 9 7.871 8.778
Organisatiekosten 10 1.660 1.620

Totaal van de lasten -24.578 -25.841

Exploitatiesaldo 7.854 7.446

Bestemming van het exploitatiesaldo
Dotatie reserve vervanging vervoermiddel -4.000 -500
Dotatie reserve verbouwing/herinrichting -2.500 -2.500
Dotatie reserve algemeen en continuïteit -1.354 -4.446

7.854 7.446

Financiële verantwoording 2019 - 8 -
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Stichting Broodnodig op Texel Bijlage C
Den Burg (gemeente Texel)

Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen 

Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Baten

Lasten

Financiële verantwoording 2019
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Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en voorzienbaar zijn geworden.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of nominale waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingspercentages worden vermeld in de toelichting op de balans.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies, giften in geld en donaties in geld) en de aan 
het jaar toerekenbare lasten.

Geldelijke giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen, danwel onherroepelijk zijn toegezegd.

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarover zij zijn toegekend.

De stichting geeft door middel van de benoeming van fondsen en reserves aan op welke wijze de haar ter beschikking staande 
middelen worden aangewend.

Zowel de ontvangen baten als de bestedingen van de fondsen en reserves worden via de staat van baten en lasten verwerkt 
en via de bestemming van het saldo van baten en lasten op de fondsen en reserves gemuteerd.

Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een bepaalde 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de 
bestemming weer op te heffen of af te wijzen



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage D
Den Burg (gemeente Texel)

Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa
Vervoer-

Inventaris middelen Totaal
€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschafwaarde 6.746 24.000 30.746
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.422 -23.000 -26.422

3.324 1.000 4.324

Mutaties
Investeringen 2.169 0 2.169
Afschrijvingen -1.448 -1.448

721 0 721

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschafwaarde 8.915 24.000 32.915
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.870 -23.000 -27.870

4.045 1.000 5.045

Afschrijvingspercentage %
Inventaris 20 Restwaarde nihil
Vervoermiddelen 20 Restwaarde € 1.000

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2. Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 4.449 4.634
Rabobank spaarrekening 20.000 15.000
Kas 38

24.449 19.672

3. Eigen vermogen
31-12-2019 31-12-2018

€ €
Verloop van het eigen vermogen
Stand per 1 januari 23.696 16.250
Resultaat 7.854 7.446
Stand per 31 december 31.550 23.696

Financiële verantwoording 2019
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In 2019 werd een nieuwe dubbeldeurs koelkast aangeschaft.



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage D
Den Burg (gemeente Texel) (vervolg)

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Reserve vervanging vervoermiddel 16.000 12.000
Reserve verbouwing/herinrichting 5.000 2.500
Reserve algemeen en continuïteit 10.550 9.196

31.550 23.696

4. Kortlopende schulden
31-12-2019 31-12-2018

€ €
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen contributie Voedselbank NL (2e halfjaar) 212 300

Niet in de balans opgenomen rechten, activa en verplichtingen

Interne verbouwing:
In 2019 is besloten tot een interne verbouwing van de vestigingslocatie.

Financiële verantwoording 2019
- 11 -

De totale verbouwing zal circa € 48.000 gaan kosten. Met de eigenaresse van het pand is overeengekomen dat zij 
hiervan 50% voor haar rekening zal nemen. De opdracht aan de aannemer is eind 2019 door het Rode Kruis gegeven. 

De stichting heeft zich bereid verklaard de andere helft te betalen, evenwel onder de voorwaarde dat de huur alsdan 
de komende 5 jaar niet zal stijgen. De verbouwing zal gedurende de maanden juni en juli 2020 gaan plaatsvinden.
De kosten van herinrichting zijn begroot op € 6.000, waarvan in 2019 een bedrag van circa € 2.000 is uitgegeven.
Het totale project heeft derhalve een omvang van € 30.000, waarvan € 2.000 reeds is uitgegeven.
Het restant van € 28.000 zal voor € 5.000 worden gedekt door een bestemmingsreserve en voor € 23.000 uit 
toegezegde bijdragen.

In verband met de in de toekomst te verwachten investeringsuitgaven is een deel van het eigen vermogen als 
bestemmingsreserves aan te merken. Het bestuur heeft tot de volgende onderverdeling besloten:

De hoogte van de reserve vervanging vervoermiddel is bepaald op de gedachte dat de koelwagen na 15 gebruiksjaren 
dient te worden vervangen en de eigen bijdrage in de vervanging € 30.000 zal bedragen.
De reserve herinrichting vestigingslocatie wordt gevormd voor aanpassingen aan de bestaande locatie teneinde 
blijvend te voldoen aan de veiligheidseisen, alsmede om het gebruiksgemak voor de vrijwilligers te vergroten.

De stichting huurt haar vestigingslocatie aan de Jonkerstraat 3 in Den Burg van (eigenaresse) Het Rode Kruis (afdeling 
Texel). De maandhuur bedraagt € 625 inclusief nutsvoorzieningen. De mondelinge overeenkomst is in 2019 omgezet in 
een schriftelijke vastlegging ervan, ingaande 1 juli 2019. De huurovereenkomst is aangegaan voor 5 jaar met 5 
optiejaren en vervolgens met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar. Gedurende de eerste 5 jaar is de huur vast.



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage E
Den Burg (gemeente Texel)

Toelichting op de exploitatierekening

5. Baten

Lasten
2019 2018

€ €
6. Afschrijvingen
Inventaris 1.448 1.248
Vervoermiddelen - 200

1.448 1.448

2019 2018
€ €

7. Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak 7.500 7.500
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen 67 90

7.567 7.590

2019 2018
€ €

8. Algemene kosten 
Kantoor behoeften 174 137
Telefoon en computer 490 522
Website-animatie - 3.200
Reclame en advertenties 260 -
Porti 106 -
Verzekering 87 4
Rente- en bankkosten 197 199

1.314 4.062

2019 2018
€ €

9. Vervoerkosten
Brandstoffen/kilometervergoedingen 2.834 2.754
Onderhoud 2.753 3.429
Verzekering 1.080 1.211
Motorrijtuigenbelasting 448 443
Bootkosten 756 941

7.871 8.778

Financiële verantwoording 2019
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Onder de giften en donaties zijn geen bedragen begrepen met een structureel karakter.



Stichting Broodnodig op Texel Bijlage E
Den Burg (gemeente Texel) (vervolg)

2019 2018
€ €

10. Organisatiekosten
Contributies/heffingen 429 604
Kosten bestuur en vrijwilligers 1146 945
Representatiekosten 85 71

1.660 1.620

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 februari 2020:
Was getekend:

J. van den Berk (voorzitter)

J.T.M. van Schie (secretaris/penningmeester)

Financiële verantwoording 2019
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De stichting is tegen bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (mee)verzekerd middels een door 
Voedselbanken Nederland afgesloten collectieve polis.




