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Stichting Voedselbank Texel
Den Burg (gemeente Texel)

In 2020 zijn uitgetreden:
- Josje van den Berk (voorzitter, tot 1 oktober 2020)
- Jan van Schie (secretaris/penningmeester, tot 1 oktober 2020)

Vanaf 1 oktober 2020 bestaat het bestuur uit:
- Bart Witte (voorzitter)
- Joannie van Elk-Schaapman (penningmeester)
- Inge Lekkerkerker (secretaris)
- Marielle Aubertijn (algemeen bestuurslid - coördinator)
- Dwight Penha (algemeen bestuurslid - logistiek)

Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar
De jaarrekening 2019 is vastgesteld op 27 februari 2020.

Doelstelling
Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
Artikel 3, lid 1
De Stichting heeft ten doel:

Artikel 3, lid 2
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

Artikel 3, lid 3
De Stichting onderneemt geen commerciele activiteiten en beoogt niet het maken van winst.

Het begrip "voedselbank" is hierbij als volgt omschreven:
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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 dezelfde doelstelling heeft.

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.

Op 2 juni 2020 heeft er een statutenwijziging plaats gevonden waar ondere andere de naam is gewijzigd in: Stichting 
Voedselbank Texel.

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 bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
b. het tegengaan van verspilling van goed voedsel.

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 andere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevordelijk kunnen zijn.



Stichting Voedselbank Texel
Den Burg (gemeente Texel)

Logistieke werkwijze

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 Voedselbank Texel, 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 soms te groot voor het aantal deelnemers op Texel. Dit wordt dan 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 2020 door Voedselbanken Nederland vastgesteld met 
behulp van de Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen voor de gewenste objectieve onderbouwing.

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.
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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.



Stichting Voedselbank Texel

Den Burg (gemeente Texel)

Corona

Ontwikkelingen in het deelnemersbestand

Enkele kerngegevens: 2017

Aantal verstrekte pakketten 802 538 -33% 991 84% 1248 26%

Aantal gezinsleden 2023 1704 -16% 2946 73% 3619 23%

Overige aangelegenheden
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In totaal werden er 1248 pakketten verstrekt in 2020. Daarnaast zijn een aantal noodpakketten verzorgd.

2018 2019 2020

De hulpverlenende instanties op Texel werken goed samen en mogelijk dat dit een 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 2020 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. Het effect van Corona op Texel wordt komend jaar duidelijk.

Vanaf 2 juni 2020 zijn de nieuwe statuten ingegaan zodat deze meer overeenkomstig het model van Voedselbanken 
Nederland zijn. 

En toen was daar Corona oftewel het Covid-19 virus wat ons allemaal in zijn greep heeft. Wij hebben de deelnemers goed 
kunnen bedienen met in achtname van de regels. Desinvecterende middelen en mondkapjes zijn meteen ingezet. Er zijn meer 
pakketten rondgebracht in plaats van dat ze afgehaald werden. Daarnaast was het distributiecentrum in Amsterdam twee 
maanden gesloten, waardoor we genoodzaakt waren nog meer inkopen zelf te doen. Een mogelijke conclusie welke we 
kunnen verbinden aan de ruime verdubbeling aan giften en donaties is dat men in dit Coronajaar veel meer aan de 
Voedselbank Texel heeft gedacht en dat is hartverwarmend. Een enorme toeloop van deelnemers is voorlopig nog 
uitgebleven, maar het kan zijn dat deze toeloop pas in 2021 te zien zal zijn.



Stichting Voedselbank Texel Bijlage A
Den Burg (gemeente Texel)

Balans per 31 december 2020
(na voorstel bestemming exploitatiesaldo)

Toelichting

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Huurdersinvesteringen 4.140 0
Inventaris 2.344 4.045
Vervoermiddelen 1.000 1.000

7.484 5.045

Vlottende activa

Vorderingen
Te ontvangen donaties 1.500 1.985
Diversen 0 283

1.500 2.268

Liquide middelen 2 48.369 24.449

57.353 31.762
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31 december 2020 31 december 2019



Stichting Voedselbank Texel Bijlage A
Den Burg (gemeente Texel) (vervolg)

Toelichting

€ € € €
PASSIVA

Eigen vermogen 3
Bestemmingsreserves 20.000 21.000
Overige reserves 37.299 10.550

57.299 31.550

Kortlopende schulden 4
Overige schulden en overlopende passiva 54 212

57.353 31.762
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Stichting Voedselbank Texel Bijlage B
Den Burg (gemeente Texel)

Exploitatierekening 2020
(met voorstel bestemming exploitatiesaldo) 

Toelichting

€ € € €

Baten
Subsidie Gemeente Texel 13.881 13.689
Giften en donaties 5 38.584 17.142
Voedselbanken Nederland 1.000 1.000
Opbrengst zomermarkt e.d. 0 601

Totaal van de baten 53.465 32.432

Lasten
Inkopen voedingsmiddelen 7.886 2.804
Overige directe kosten deelnemers 0 1.914
Afschrijvingen 6 1.803 1.448
Huisvestingskosten 7 7.574 7.567
Algemene kosten 8 2.369 1.314
Vervoerskosten 9 6.969 7.871
Organisatiekosten 10 1.115 1.660

Totaal van de lasten -27.716 -24.578

Exploitatiesaldo 25.749 7.854

Bestemming van het exploitatiesaldo
Dotatie reserve vervanging vervoermiddel -4.000 -4.000
Afname reserve verbouwing/herinrichting -2.500
Dotatie reserve algemeen en continuïteit -21.749 -1.354

25.749 7.854
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Tevens zal de bestemmingsreserve voor de verbouwing ad € 5.000 vrijvallen ten gunste van de reserve algemeen en 
continuïteit.
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