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Met dank aan onze sponsors en donateurs hebben we ons
doel: “hulp verlenen aan die dat behoeven” in 2020 mogen
realiseren. Hun logo’s zijn hieronder opgenomen.
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Bestuursverslag en financiële positie 2020
1. Bestuursverslag
2. Financiële positie
3. Verslag van de Kascontrole
Corona
In maart kwam het COVID-19 virus Nederland binnensluipen. En wie dacht er toen
aan dat heel 2020 in het teken van dit virus zou staan. Na enkele weken sluiting, is er
een protocol opgesteld, waardoor we onze cliënten in een aangegeven tijdvak
konden laten komen. Statushouders en mensen die vanuit het Leger des Heils
aangemeld werden, kregen voorrang. Mede door de 2 e en 3e sluitingsperiode
hebben we minder mensen kunnen helpen dan andere jaren. De NFB heeft samen
met enkele organisaties een aanvraag voor ontheffing bij de Gemeente ingediend.
Een ontheffing is toegekend. Op het moment dat dit verslag geschreven wordt, zijn
we weer beperkt open. Een aantal vrijwilligers heeft zich ( tijdelijk) afgemeld vanwege
leeftijd, werk in de zorg ed. Gelukkig kunnen we met de beschikbare vrijwilligers onze
cliënten toch zo veel mogelijk helpen.
Huisvesting
De Nonfoodbank Gouda is gevestigd aan de Johan den Haenstraat 9 2806 WV
Gouda.
Het bestuur
De bestuurssamenstelling is in 2020 niet gewijzigd en bestaat uit: K. Bolt, voorzitter;
mevr. J. van Zaanen-Beeuwkes, secretaris; B. van Maaren, fondsverwerving en N.
Reitsma, penningmeester. De bestuursleden hebben geen beloning voor hun arbeid
ontvangen.
Doelstelling van de Stichting Non foodbank Gouda en omstreken [NfbG].
De NFBG verstrekt -conform diaconale doelstellingen – hulp aan die dat behoeven.
De NFBG is van oorsprong “een dochter” van de Voedselbank. Cliënten bij de
Voedselbank komen in aanmerking voor hulp van de NFBG. Het motto van de NFBG
is “Geef mensen een thuis”.
De onderstaande organisaties hebben in 2020 een of meerdere aanvragen voor
hun cliënten ingediend.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vluchtelingenwerk Gouda
Vluchtelingenwerk Bodegraven/Reeuwijk.
Leger des Heils Gouda en Omstreken
Vrouwenopvang Gouda
‘t Swanenburgs Hofje Gouda
Kerk en vluchteling Gouda
Stichting Siriz Gouda
Stichting Perspectief Gouda
ASVZ jongeren onderdak Gouda
Gemiva/SVG groep Gouda
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Stichting STEP, Gouda
Sociale teams van Gouda;
Stichting Exodus diverse vestigingen
Voedselbank Gouda en omstreken
Dunya Zorg & Welzijn
Gemeente Zuidplas
Gemeente Waddinxveen
Enver
Mentraal,
Impegno
E.e.n. Zorg

Onze cliënten zijn mensen die
a) Als statushouders woonruimte krijgen toegewezen;
b) Uit een opvang een nieuwe start krijgen;
c) Chronisch geldgebrek hebben en veelal cliënt van de Voedselbank zijn;
d) Onder bewind voering staan;
e) Dakloos of gedetineerd waren
Aanvragen kunnen uitsluitend gedaan door medewerkers van een organisatie op het
mailadres: aanvragen@nonfoodbankgouda.nl voor de meubelbank en tot 31
december 2020 info@nonfoodbankgouda.nl voor de kledingbank. Tevens kunnen
personen die gebruik maken van de Voedselbank een aanvraag indienen. Het
aanvraagformulier bevindt zich op de website. Op basis van de omvang van de
aangevraagde goederen wordt de cliënt door de planner op dag en tijd ingepland.
Een strakke planning is noodzakelijk.
Door het coronavirus en de daarmee samenhangende sluiting van de NFB
gedurende 3 keer een aantal weken hebben minder mensen gebruik kunnen maken
van de NFB dan in 2019.
Hieronder ziet u hoeveel gezinnen een afspraak hebben gehad.
Meubelbank
Gezinnen in Gouda : 190

(211 in 2019)

Reeuwijk/Bodegraven
Waddinxveen
Zuidplas
Schoonhpven
Stolwijk
Krimpen
Capelle
Nieuwerbrug
Gezinnen uit de regio: 57 ( 66 in 2019)

aantal afspraken: 230 ( 315 in 2019)
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57
64
aantal afspraken 64 (90 in 2019)
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Kledingbank
Dit jaar hebben ongeveer 130 huishoudens gebruik gemaakt van de Kledingbank.
Deze 130 huishoudens vertegenwoordigen plusminus 400 personen uit de regio
Midden Holland. Men mag 4 keer per jaar komen en daarbij worden zo’n 9000
kledingstukken en schoenen meegenomen. De kledingbankcoördinator heeft uit een
eerder verkregen bijdrage nieuw ondergoed en nachtkleding aangeschaft. Deze
kleding komen we altijd tekort. Onze cliënten zijn hier heel blij mee. Bij de
kledingbank heeft Karin Huizer de planning overgenomen van Tynke Zeilstra.
Hoe komen we aan goederen
Via het mailadres aanbieden@nonfoodbankgouda.nl kunnen goederen - liefst met
foto - aangeboden worden. De coördinator bekijkt het aanbod, waarna de goederen
opgehaald worden, als de coördinator het aanbod geschikt vindt voor onze
doelgroep. Het kan gebeuren dat de aangeboden goederen toch niet blijken te zijn
als de foto doet vermoeden. Op de bevestigende e-mail met bezorgdatum en -tijd is
opgenomen dat de chauffeur het recht heeft de aangeboden goederen te weigeren
als deze vuil of kapot zijn.
In 2020 zijn op ongeveer 210 adressen goederen afgehaald voor gebruik Nonfoodbank. Ook hier was de invloed van het coronavirus merkbaar Er kon minder
opgehaald worden dan het voorgaande jaar.

Onze cliënten kunnen gratis kleding, meubilair, huisraad en huishoudelijke artikelen
uitzoeken Cliënten kunnen slechts kiezen uit de aanwezige artikelen. Op het
aanvraagformulier staan de naam/adres gegevens van de verwijzende organisatie en
de cliënt. Deze aanvraagformulieren worden bij voorkeur samen met de cliënt
ingevuld. Sinds het invoeren van de Wet op de Privacy moet de cliënt toestemming
geven voor het gebruik van zijn gegevens. Ter plaatse besluit de cliënt wat hij/zij
meeneemt of wat bezorgd moet worden. Bezorging in Gouda en Reeuwijk kost de
cliënt € 25,-- Buiten Gouda € 35,-- Voor fietsen wordt een vergoeding gevraagd, die
samenhangt met de kwaliteit van de fiets. De garantieperiode voor fietsen is een
week.
Wie dragen bij?
In 2020 mochten we van de Gemeente Gouda een subsidie van € 11.266,-- , van
Bodegraven/Reeuwijk € 1500,-- en van Zuidplas € 500,-- ontvangen.
In 2020 is er in de Protestantse Gemeente van Gouda twee keer voor de NFBG
gecollecteerd. De opbrengst bedroeg in totaal €7250,-Dank ook aan de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt, de Rafael Gemeenschap Gouda, De Ark in Reeuwijk en vele andere
particulieren, die op enerlei wijze aan het werk van de Nonfoodbank hebben
bijgedragen.
Van Zorgpartners hebben wij in 2020 evenals in voorgaande jaren een gift
ontvangen, ditmaal van € 2000,- Dat geld hebben wij besteed aan de aankoop van
goederen voor onze cliënten, zoals kasten, stofzuigers en kussens. Deze goederen
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komen spaarzaam of helemaal niet binnen. En worden veel door onze cliënten
gevraagd. Voor deze nieuwe goederen vragen we een kleine bijdrage.
De Rabobank Club support bracht dit jaar € 419,73 op.
Door de coronaperikelen hebben we dit jaar geen kledingmarkt kunnen organiseren.
Openingsdagen/tijden
De NFBG als geheel is op dinsdag tussen 10.00 en 15.00 uur open. De kledingbank
is ook op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur open. Helaas hebben we
moeten besluiten de Nonfoodbank niet meer op zaterdag open te stellen vanwege
een gebrek aan vrijwilligers. Op de website staat aangegeven dat er een afspraak
gemaakt moet worden om goederen op dinsdag te brengen. Hiermee voorkomen we
een te grote toeloop op het parkeerterrein.
Goederenvervoer.
De goederen worden weggebracht en opgehaald met onze groene vrachtauto en de
grijze bestelbus. De bus wordt voornamelijk ingezet voor het ophalen van de kleding
uit de containers in Reeuwijk, bij de Pauluskerk en bij Appel & Ei. Ook het oud ijzer
kan met de bestelbus weggebracht worden. We zijn blij dat we ook wekelijks de auto
van Gouwe meubel mogen gebruiken.
Vrijwilligers
In 2020 hebben we nieuwe kleding voor zowel de heren als de dames aangeschaft.
Een deel van de kleding was aan vervanging toe en door de komst van enkele
nieuwe vrijwilligers.
Het verloop onder de vrijwilligers was groot, mede door angst voor besmetting.
Enkele vrijwilligers vonden een baan. Voor hen heel fijn, voor ons minder. Gelukkig
hebben we ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.
We hadden dit jaar graag willen afsluiten met een kerstmaaltijd. Dit was helaas niet
mogelijk door de aangepaste maatregelen vanwege de corona.
Website
Er wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een vernieuwde website. Het is de
bedoeling dat deze begin maart 2021 online komt. Met de komst van een nieuwe
vrijwilligster hebben we nu iemand die goed op de hoogte is van de sociale media.
Voor de allerlaatste nieuwtjes kunt u ons volgen op:
www.nonfoodbankgouda.nl
www.facebook.com/nonfoodbankgouda.e.o

En nu ook via Instagram!
www.instagram.com/nonfoodbankgouda/
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Verslag van de Kascontrolecommissie

Datum van vaststelling en ondertekening
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