Jaarverslag 2021
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Met dank aan onze sponsors en donateurs hebben we ons
doel: “hulp verlenen aan die dat behoeven” in 2021 mogen
realiseren. Hun logo’s zijn hieronder opgenomen.
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Bestuursverslag en financiële positie 2021
1. Bestuursverslag
2. Financiële positie
3. Verslag van de Kascontrole
In 2021 heeft de Stichting Nonfoodbank Gouda en omgeving haar doelstelling om
kwetsbare mensen te ondersteunen met kleding , woninginrichting en fietsen volgens
verwachting opnieuw gerealiseerd.
Een jaar dat gekarakteriseerd werd door de voortgaande pandemie rond Covid 19.
De pandemie had vanzelfsprekend gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Gelukkig is
ons ontheffing verleend door de gemeente en konden wij onze activiteiten
voortzetten. Maar het heeft wel zijn sporen nagelaten bij de kwalitatieve en
kwantitatieve bezetting van onze vrijwilligers. Trouwe medewerkers beëindigden hun
vrijwilligerswerk. Gelukkig kwamen er ook nieuwe vrijwilligers en konden wij, zij het
met minder mensen, onze activiteiten blijven uitvoeren. Zorg blijft waar het gaat om
achtervang van kritische functies binnen onze organisatie. We zullen al het
mogelijke moeten doen om gekwalificeerde vrijwilligers aan ons te binden en op die
wijze in continuïteit te voorzien.
De druk om onze doelgroep te ondersteunen was hoog. Vooral ingegeven door de
verplichting in onze regio om 140 statushouders huisvesting te bieden.
Eind 2021 was sprake van een discrepantie tussen vraag van cliënten en
beschikbaarheid van vrijwilligers. Reden om de maatschappelijke organisaties te
vragen om aan prioriteitstelling te doen. De wachttijd tussen aanvraag en bezoek aan
de meubelbank liep op tot 6 à 7 weken. Het gevolg hiervan was dat organisaties ook
elders gingen shoppen. Onze vrijwilligers staan evenwel centraal en zij bepalen wat
de Nonfoodbank wel en niet kan. Dat is en blijft het uitgangspunt van dit bestuur.
De kledingwinkel heeft gedurende het verslagjaar uitstekend gedraaid. Week in week
uit is een vaste groep dames bezig met uitsorteren van kleding. Er komt veel binnen,
spontaan, maar ook uit onze containers in Reeuwijk en bij de Pauluskerk en van
kledingwinkel Appel en Ei. De dames gaan onverminderd door met hun werk met
genoemd resultaat tot gevolg. Daarbij komt dat we goede afnemers hebben voor
onze overtollige kleding.
Ook de fietsenafdeling draait prima. Ingeleverde fietsen worden vakkundig
gerepareerd.
Dank aan de dames en heren die dat mogelijk hebben gemaakt.
Het meest gevoelig bleek de meubelafdeling waar vraag en aanbod zich instabiel
ontwikkelden en de krapte rond vrijwilligers zich het meest deed gevoelen. Waar in
het begin van dit jaar een behoorlijk aanbod was van spullen voor woninginrichting,
vlakte dat af naar het jaareinde. Verwachting is dat deze trend zich voortzet naar
gelang de circulaire economie zich verder zal ontwikkelen de komende jaren.
Financieel is het de Nonfoodbank goed gegaan. De inkomstenkant, vooral subsidies
en een paar grote sponsoren en bedrijfsvoering bleven stabiel. We konden het ons
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veroorloven kledingkasten en andere goederen ten behoeve van onze cliënten in te
kopen.
Zorgen zijn er rond de mobiliteit. De kosten rond het vervoer lopen op als gevolg van
noodzakelijke reparaties aan onze wat oudere vrachtauto en bestelbus en
verminderde vervoersopbrengsten. Daarbij dienen voorzieningen te worden
getroffen om deze te kunnen vervangen op termijn. Dank ook aan Gouwemeubel
voor het opnieuw beschikbaar stellen van vrachtauto en chauffeur in het verslagjaar.
Daarnaast dienen we eveneens te doteren voor het in stand houden van
voorzieningen rond kledingfonds en huur van het gebouw. De opbrengsten van
kleding stemt ons ook in het verslagjaar tot tevredenheid. Evenals die van het oudijzer.
De sfeer onder de rond 35 vrijwilligers is goed. Dit jaar waren de paaslunch en
kerstbijeenkomst evenals in 2020 niet mogelijk als gevolg van coronamaatregelen. In
oktober was er wel een kledingparty met na afloop voor de vrijwilligers een barbecue.
Vast staat dat de vrijwilligersgroep vergrijst. Het bestuur zal dan ook initiatieven
moeten nemen om tot verjonging te komen.
Van Bunnik mochten we een tweetal containers ontvangen, belangrijk voor de
logistiek bij onze bedrijfsvoering.
Bestuurlijk wensen wij versterking al was het ook om aan nieuwe wetgeving te
kunnen voldoen.
Begin oktober kregen we bezoek van de burgemeester van Gouda. Hij sprak met de
aanwezige vrijwilligers en was onder de indruk van de activiteiten bij de
Nonfoodbank. Het bestuur van de Stichting stelt vast dat onze organisatie wordt
gewaardeerd en gezien door het gemeentebestuur van Gouda. Dat geldt ook voor
onze belangrijkste sponsoren zoals de PKN-kerken in Gouda, Zorgpartners Midden
Holland en Verdouw. De burgers in Gouda weten ons goed te vinden, vooral ook
ingegeven door de unieke missie die wij als Nonfoodbank Gouda nastreven. We
zullen de komende tijd onze bekendheid blijven nastreven omdat de circulaire
economie de komende jaren een belangrijke plaats gaat innemen en wij als
Nonfoodbank daarin onze plek zullen moeten gaan vinden.
Huisvesting
De Nonfoodbank Gouda is gevestigd aan de Johan den Haenstraat 9 2806 WV
Gouda.
Het bestuur
De bestuurssamenstelling is in 2021 gewijzigd en bestaat uit: K. Bolt, voorzitter;
mevr. J. van Zaanen-Beeuwkes, secretaris; B. van Maaren, fondsverwerving ( tot 1
april 2021) mw S. van Gageldonk-Boere ( vanaf 1 april 2021) en N. Reitsma,
penningmeester ( tot 1 februari 2021) en Dhr F. Cornelissen (vanaf 1 februari 2021).
De bestuursleden hebben geen beloning voor hun arbeid ontvangen.
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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 2021 een of meerdere aanvragen voor
hun cliënten ingediend.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Vluchtelingenwerk Gouda
Vluchtelingenwerk Bodegraven/Reeuwijk.
Vluchtelingenwerk Zuidplas
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
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
Point of change

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 op
kleding@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 de vele aanvragen o.a van Vluchtelingenwerk en het
Leger des Heils is de NFBG vanaf juli ook op de eerste vrijdag van de maand open
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geweest voor cliënten. De NFBG heeft veel statushouders en mensen die een sleutel
kregen voor hun nieuwe woning aan goederen kunnen helpen.
Hieronder ziet u hoeveel gezinnen een of meerdere afspraken hebben gehad.
Meubelbank
Gezinnen in Gouda: 190 (2020)
Gezinnen in Gouda: 204 (2021)

aantal afspraken: 230 in (2020)
aantal afspraken: 299 in (2021)

Reeuwijk/Bodegraven
Waddinxveen
Zuidplas
Schoonhove
Stolwijk
Krimpen
Capelle
Nieuwerbrug
Lekkerkerk
Bovengenoemde plaatsen behoren tot de regio.
Gezinnen uit de regio: 57 ( 2020) aantal afspraken 64 (2020)
Gezinnen uit de regio: 81 ( 2021) aantal afspraken: 89 ( 2021)
Kledingbank De kledingbank kende in 2021 ruimere openingstijden om kleding te
verschaffen aan de grote groep statushouders en personen die door het Leger des
Heils werden aangemeld. In 2021 hebben ongeveer 295 cliënten gebruik gemaakt
van de Kledingbank (in 2020 waren dat er 190). Deze 295 huishoudens
vertegenwoordigen plusminus 800 personen uit de regio Midden Holland. Men mag 4
keer per jaar komen en daarbij worden zo’n 16.000 kledingstukken en schoenen
meegenomen. (in 2020 was dat 9000) De kledingbankcoördinator heeft uit een
eerder verkregen bijdrage opnieuw nieuw ondergoed en nachtkleding aangeschaft.
Deze kleding komen we altijd tekort. Onze cliënten zijn hier heel blij mee..
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 2021 zijn op ongeveer 190 adressen goederen afgehaald voor gebruik door de
Non-foodbank. Ook hier was de invloed van het coronavirus merkbaar. Er werd
minder opgehaald dan het voorgaande jaar. (210)
Onze cliënten kunnen gratis kleding, meubilair, huisraad en huishoudelijke artikelen
uitzoeken. Cliënten kunnen slechts kiezen uit de aanwezige artikelen. Op het
7

aanvraagformulier staan de naam en adresgegevens 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. In 2021 zijn 165 fietsen verkocht.
Wie dragen bij?
In 2021 mochten we van de Gemeente Gouda een subsidie van € 11.266,-- , van
Bodegraven/Reeuwijk € 1500,-- en van Zuidplas € 620,-- ontvangen.
In 2021 is er in de Protestantse Gemeente van Gouda twee keer voor de NFBG
gecollecteerd. De opbrengst bedroeg in totaal € 7250,-De bijdrage van Zorgpartners bedraagt € 2500,--.
Dank ook aan de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt, de Rafael Gemeenschap Gouda, Kerkelijk Centrum De Ark in Reeuwijk
en de Protestante Gemeente Emmaus in Bodegraven. Ook vele andere bedrijven en
particulieren, die op enerlei wijze aan het werk van de Nonfoodbank hebben
bijgedragen, danken wij hartelijk
De Rabobank Club support bracht dit jaar € 223,-- op..
Dit jaar leverden de gevonden voorwerpen een bonte verzameling van goederen op.
Het geldbedrag was € 143,35.
Bij het hek staat een ton, waar men overgebleven frituurvet in kan doen. De
opbrengst van het vet was €48,--..
Ondanks de coronaperikelen hebben we - met aanpassingen - dit jaar een
kledingmarkt kunnen organiseren. De opbrengst bedroeg ruim € 800,--..
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. Dit jaar was de NFBG
ook enkele keren op de eerste vrijdag van de maand geopend om de achterstand,
die door de coronaperikelen is ontstaan, in te lopen.
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 wekelijks de auto van
Gouwe meubel mogen gebruiken.

8

Vrijwilligers
6 vrijwilligers hebben ons helaas verlaten. Gelukkig mochten we ook 4 nieuwe
vrijwilligers begroeten. Er is dit jaar geen nieuwe kleding aangeschaft.
In oktober werd er na de kledingbeurs voor de vrijwilligers een barbecue
georganiseerd.
De paaslunch noch de kerstmaaltijd konden doorgang vinden door de aangepaste
maatregelen vanwege de corona.

Website
De nieuwe website is de lucht in.

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/

Financiële positie

Balans t/m 31-12-2021 van de Stichting Non Foodbank Gouda en omstreken
Opel Vivaro
Voorraad kasten
Rekening courant Rabobank
Kleine kas
Deposito Rabobank
Bedrijfsspaarrekening RABO
Verwachte bijdrage Zorgpartners
Belastingdienst BTW
Voordruk BTW

€ 2.523
€ 300
€ 16.772
€ 351
€ 1.707
€ 6.438
€ 2.500
€ 426
€ 2.206
€ 33.224
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Bestemmingsreserve continuïteit
Vrij besteedbare reserve
Kledingfonds
Fonds BTW
Voorziening transportmiddelen
BTW Af te dragen
Resultaat 2021

€ 9.000
€ 5.809
€ 1.329
€ 6.438
€ 8.427
€ 2.081
€ 141

€ 33.224

Exploitatierekening Non Foodbank Gouda

ecxl BTW

excl BTW

Opbrengsten
Opbrengsten kleding
Opbrengsten transporten goederen
Opbrengsten fietsen
Opbrengsten oud ijzer
Opbrengst Open Dag/Kleding party
Overige opbrengsten
Totaal Opbrengsten

2021
€ 7.703
€ 4.835
€ 4.463
€ 1.719
€ 836
€ 2.733
€ 22.289

2020
€ 8.673
€ 3.604
€ 3.930
€ 1.071
€ 456
€ 1.474
€ 19.208

Bijdragen
Bijdrage Diaconieën, Gouda, Reeuwijk, Bodegraven
Giften en bijdragen particulieren en bedrijven
Gevonden voorwerpen Gemeente Gouda
Gift Zorgpartners
Overige bijdragen
Bijdrage Gemeente Gouda
Bijdrage Gemeente Reeuwijk-Bodegraven
Bijdrage Gemeente Zuidplas
Rabobank Club Support
Totaal Bijdragen

2021
€ 8.465
€ 5.479
€ 143
€ 147
€ 25
€ 11.286
€ 1.500
€ 620
€ 224
€ 27.889

2020
€ 8.662
€ 3.161
€ 299
€ 2.000
€ 40
€ 11.286
€ 1.500
€ 500
€ 420
€ 27.867

Huisvestingskosten
Huur locatie en reservering BTW fonds
Kosten energie
Kosten brandveiligheid
Water
Lokale belastingen
Overige huisvestingskosten
Totaal Huisvestingskosten

2021
€ 19.957
€ 88
€ 36
€ 204
€ 1.033
€ 1.618
€ 22.937

2020
€ 19.957
-€ 82
€ 260
€ 221
€ 1.229
€ 2.763
€ 24.347

Overige exploitatiekosten
Transportkosten goederen
Inkoop goederen voor cliënten
Kosten vrijwilligers
Kleding en schoeisel vrijwilligers
Communicatiekosten, telefoon en website
Administratie en beheer
Dotering voorziening
Totaal overige exploitatiekosten

2021
€ 11.499
€ 5.540
€ 2.080

2020
€ 8.885
€ 6.085
€ 1.940
€ 757
€ 912
€ 1.725

€ 1.098
€ 2.985
€ 3.900
€ 27.101
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€ 20.304

Totaal opbrengsten en bijdragen

€ 50.179

€ 47.075

Totaal exploitatiekosten
Exploitatiesaldo

€ 50.038
€ 141

€ 44.650
€ 2.425

Verslag van de Kascontrolecommissie

Datum van vaststelling en ondertekening
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