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Jaarverslag van de Secretaris

Het jaar 2021 hebben we te maken gehad met de nasleep en opstart van de activiteiten na 
de impact van het corona virus. De uitgifte van de pakketten is volledig stil gevallen vanwege
een lage prioriteit en interne wijzigingen binnen het bestuur van de voedselbank.

Wel hebben we dit jaar drie nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. Tine Baars heeft 
de rol van voorzitter over genomen van de terugtredend voorzitter Wijndelt de Voogd. 
Wijdelt heeft aangegeven dat de stichting is gebaad bij nieuw elan in de nieuwe werkwijze 
die is ingezet. We willen Wijdelt bedanken voor de inzet in het bestuur. Daarnaast zijn Peter 
Westerhof ( bestuurslid ) en Bas van Losser ( penningmeester ) toegetreden tot het bestuur. 
Zij nemen de plek in van Jean Veenstra ( secretaris ) en Ad Vester ( penningmeester ).  Peter 
en Bas heten we van hartelijk welkom.

In 2021 hebben we onze vergaderingen weer kunnen oppakken. we hebben in het eind 2021
gelukkig weer zicht gekregen op een nieuwe wijze van distributie van onze pakketten. Iets 
wat in 2022 een verdere uitrol zal krijgen.

Er zijn in 2021 geen donaties ontvangen voor de stichting vanwege het tijdelijk staken van 
onze activiteiten. 

We hebben geconstateerd dat het met de website niet zo loopt als zou moeten en daar 
zullen we dus meer aandacht aan moeten geven.



Financieel Overzicht 2019

Balans 

ACTIVA                                              31-12-2021  

Vorderingen / vooruitbetaald
Liquide middelen € 1.857

PASSIVA

Eigen Kapitaal € 1,857

Staat van Baten en Lasten

BATEN

Donaties, giften en schenkingen €         0
Rente €           0  
Totaal Baten €         0

LASTEN
Inkopen van materialen tbv pakketten €        0
Kosten Website €      23
Bankkosten                €        64  
Totaal Lasten €      87

                              
RESULTAAT -               €     87 -/-  

Toelichting:

Het eigen kapitaal bestaat uit spaarmiddelen. De voorraad aan materialen is niet 
geactiveerd.

de vaste lasten bestaande uit bankkosten en website.

Het nadelig saldo, zijnde het resultaat is onttrokken aan het kapitaal van de stichting.
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