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Met dank aan onze sponsors en donateurs hebben we ons
doel: “hulp verlenen aan die dat behoeven” in 2019 mogen
realiseren. Hun logo’s zijn hieronder opgenomen.
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Bestuursverslag en financiële positie 2019
De Non-foodbank Gouda en Omstreken [NFBG]
De stichting is opgericht op 12 februari 2013 bij notaris De Waard en Wagener te Gouda en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 18 februari 2013 onder nummer
57229929. De Stichting heeft een ANBI-status. Giften aan de NFBG zijn dus aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting . De NFBG werkt alleen met vrijwilligers.
De SBI code, waaronder de NFBG in het CBS bestand zijn opgenomen, is 88999 Overig
maatschappelijk advies , gemeenschapshuizen en organen op het gebied van welzijn. Overigens gaf
deze SBI-code in 2020 geen recht op een uitkering Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren [TOGS] heeft de Gemeente Gouda ons recentelijk laten weten.
Het bestuur
Het bestuurssamenstelling in 2019 was als volgt: Dhr. K. Bolt, voorzitter, Mevr. J. van ZaanenBeeuwkes, secretaris, Dhr. B. van Maaren, bestuurslid [vanaf mei 2019) en Dhr. N. Reitsma,
penningmeester. De bestuursleden hebben geen beloning voor hun arbeid ontvangen.

Financiële en fiscale zaken in 2019
Resultaat 2019
Het boekjaar sluit met een klein tekort van € 68,19. Daarmee is bereikt dat alle verkregen
gelden geheel zijn besteed. Dat geldt voor de door de NFBG gegenereerde inkomsten en ook
voor de van sponsoren en subsidiegevers verkregen bijdragen. Daar zijn we als NFBG heel
dankbaar voor.
BTW en VPB
In 2018 heeft de NFBG aan de Belastingdienst het verzoek gedaan om ondernemer voor de BTW te
mogen worden. Na een aanvankelijke weigering is de Belastingdienst akkoord gegaan met de
aanvraag mits de noodzaak van die BTW plicht zou blijken uit de vijf voorgaande jaarrekeningen.
Voor die jaren vanaf 2013 is alsnog per jaar een aangifte gedaan. Vervolgens zijn daarop door de
Belastingdienst aanslagen vastgesteld en zijn die aanslagen ontvangen en betaald .
Tevens heeft de Belastingdienst ook de NFBG belastingplichtig gesteld voor de vennootschapsbelasting [VPB]. Gezien de beperkte omvang van de resultaten zou die belastingplicht kunnen komen
te vervallen. Op basis van de aangifte VPB 2013 is besloten om de Stichting NFBG van die
belastingplicht vrij te stellen.
Het ondernemerschap voor de BTW levert de NFBG een aanzienlijk voordeel op m.b.t. de te betalen
motorrijtuigenbelasting. Dat voordeel levert jaarlijks rond € 3.500 voor onze twee voertuigen.
Bij het bovenstaande proces is een accountantskantoor uit Gouda behulpzaam geweest. De
teruggave BTW over de afgelopen jaren ad € 1.690 heeft de kosten van de adviezen en doen van de
verzoeken door deze accountant aan de Belastingdienst ad € 1.610 kunnen dekken.
Huur opslag en BTW fonds
Uit het BTW advies van onze accountant bleek eveneens dat de ondernemer van wie wij de locatie
huren ten onrechte BTW op de huur berekende. Normaliter is de huur BTW vrij en kan de
ondernemer een compensatie vragen om de voordruk die de ondernemer op kan gebruiken. Dat is
de BTW op het onderhoud dat ten laste komt van de eigenaar. Die compensatie is dan veelal rond de
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20% van de huur. Mocht dat gebeurd zijn, dan zouden de huurkosten voor de NFBG vrijwel gelijk
gebleven zijn. Op voorstel van de NFBG wordt nu maandelijks een bedrag van € 157,50 gereserveerd
ter grootte van 50% van de voorheen betaalde BTW. Dat bedrag wordt op een bedrijfsspaarrekening
overgemaakt en de gereserveerde bedragen worden als een toekomstige verplichting aan het BTW
fonds toegevoegd. Uit dat fonds, dat gemaximeerd is op € 10.000 zullen aan de eigenaar worden
vergoed de BTW bedragen die hem als onderhoud van de locatie worden gefactureerd. De gelden
blijven echter nu eigendom van de NFBG. De stand is eind december € 2.990,-

Aanschaffingen
In 2018 heeft de NFBG de bakwagen gekocht door een aanzienlijke bijdrage van de RABO bank. Van
die aanschaf is nu ook de betaalde BTW teruggevorderd. Dat geldt ook de voor de aanschaffingen die
we in 2019 dank zij een anonieme sponsor hebben kunnen doen voor de aanschaf van 36
zonnepanelen en 5 airco’s die koelen en verwarmen. Door de aanschaf van die zonnepanelen zijn de
energiekosten aanzienlijk gedaald. In 2019 waren de lasten slechts € 147,91
De toevloed van kleding noodzaakte de NFBG een tweede container aan te schaffen. Deze 2e
container staat naast de eerder aangeschafte container bij De Ark in Reeuwijk. De containers
worden 2 keer per week geleegd.
Daarnaast is de NFBG , door een bijdrage van M. Bunnik, in staat gesteld een vijfde container op onze
locatie te kunnen aanschaffen. De container is bestemd voor het opslaan van kleding, die door een
afnemer periodiek wordt opgehaald.
Vervolgens waren we genoodzaakt om de kantine uit te breiden. Door het uitbreken van de wand
tussen kantine en kantoor zou de structurele stijfheid van het gebouw in gevaar kunnen komen. De
aanpassing is door een constructeur uitgevoerd . De sloopwerkzaamheden voor en de herbouw na
de aanpassing van de stijfheid zijn door vrijwilligers van de NFBG verricht, waarvoor onze grote dank.
Er is nu ruimte voor alle vrijwilligers tijdens de lunch. Ook is in 2019 de gehele schutting, die op
omvallen stond, herbouwd op kosten van de eigenaar. Voor deze werkzaamheden is een vergoeding
ontvangen. De BTW op deze nota’s is betaald door de NFBG.
Tevens is een beveiligingscamera aangeschaft.
In 2019 is nog een bestelwagen 72VDK3 gekocht. Die is nodig omdat niet alle chauffeurs kunnen
rijden met de bakwagen, de hoeveelheid kleding in Reeuwijk niet meer met een personenwagen kan
worden opgehaald en omdat we met deze wagen op elke dag van de week kunnen rijden en deze
flexibel kunnen inzetten voor het ophalen van kleding en goederen en het wegbrengen van kleine
partijen goederen.
De voorlopig laatste activiteit was het vergroten van de brandveiligheid. Daartoe zijn alle
blusmiddelen gecontroleerd en zo nodig vervangen en brandmelders aangebracht. Het restant van
de werkzaamheden is in 2020 afgerond. Belangrijk daarbij was het aanbrengen van een noodtrap aan
het einde van de eerste etage naar een uitgang aan kant van de Karnemelksloot.
Inkomsten Kleding
De inkomsten kleding zijn zeer ongewis en de prijs is afhankelijk van de wereldmarkt en richtlijnen
die ook de EU stelt aan het omgaan van onverkochte kleding. De NFBG zamelt kleding in via de
containers en er wordt op veel momenten en van veel kanten kleding aangeboden.
Slechts een deel van de kleding kan worden gesorteerd en de beste kwaliteit wordt in de kledingbank
opgehangen. De rest wordt verkocht aan afnemers. Maar in 2019 heeft de NFB een kledingparty
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georganiseerd voor de buurt. In een tweetal dagen konden vooral buren kledingstukken kopen voor
1 t/m 4 euro per kledingstuk. Daarmee hebben we veel mensen een plezier kunnen doen.

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”.
Wie vragen namens onze cliënten hulp in.
Naast de Diaconieën van de Kerken zijn het de volgende “verwijzende” organisaties. Uit
onderstaande lijst blijkt ook dat de Non-Foodbank voor Gouda en Omstreken is. Het zijn:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Leger des Heils Gouda en Omstreken
Vrouwenopvang Gouda
Swanenburgs Hofje Gouda
Kerk en vluchteling Gouda
Stichting Siriz Gouda
Stichting Perspectief Gouda
ASVZ jongeren onderdak Gouda
Gemiva/SVG groep Gouda
Stichting STEP, Gouda
GGZ Alphen a/d Rijn
Mika thuiscoach Bodegraven
Stichting Elias Reeuwijk
Sociale teams van Gouda;
Stichting Exodus diverse vestigingen
Vluchtelingenwerk Gouda
Vluchtelingenwerk Bodegraven/Reeuwijk.
Vluchtelingenwerk Zuidplas
Voedselbank Gouda en omstreken
Dunya Zorg en Welzijn
Enver
Mentraal
Kwintes

Wie zijn dan onze klanten
Dat zijn mensen die:
a) Chronisch geldgebrek hebben en veelal cliënt van de Voedselbank zijn;
b) Onder bewind voering staan;
c) Dakloos waren;
d) Gedetineerd waren;
e) Uit een opvang een nieuwe start krijgen;
f) Als statushouders woonruimte krijgen toegewezen;
Hoe hulp aanvragen?
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Aanvragen kunnen uitsluitend gedaan door medewerkers van een organisatie op het mailadres:
aanvragen@nonfoodbankgouda.nl voor de meubelbank en info@nonfoodbankgouda.nl voor de
kledingbank. Tevens kunnen personen die gebruik maken van de Voedselbank een aanvraag
indienen. Het aanvraagformulier is al bij een aantal organisaties in omloop. Op basis van de omvang
van de aangevraagde goederen wordt de cliënt door de planner op dag en tijd ingepland. Een strakke
planning is, gezien de beperkte openingstijden van beschikbare ruimte en vrijwilligers, noodzakelijk
Omvang van de hulpvraag
Meubelbank
Gezinnen in Gouda : 211
Gezinnen buiten Gouda: 66

aantal ingediende aanvragen: 315
aantal ingediende aanvragen: 90

Reeuwijk
Bodegaven
Waddinxveen
Moordrecht
Nieuwerkerk a/d IJssel
Stolwijk
Moerkapelle
Zevenhuizen
Haastrecht
Schoonhoven
Bergambacht
Driebruggen
Vlist
Krimpen a/d Lek
Lekkerker
Capelle a/d IJssel

20
6
14
12
16
1
4
4
2
2
1
1
1
3
2
1

12
6
12
7
12
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1

Kledingbank
Ongeveer 130 cliënten maken gebruik van de Kledingbank. Deze 130 contacten 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.
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.
In 2019 zijn op ongeveer 240 adressen goederen afgehaald voor gebruik Non-foodbank
Wat verstrekken we
We verstrekken gratis kleding, meubilair, huisraad en huishoudelijke artikelen. 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.
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Wie verlenen ons hulp
De NFBG heeft in 2019 een bijdrage van € 7.000 van de Gemeente Gouda ontvangen , waarvoor
uiteraard onze dank. In 2019 heeft de NFBG ook deelgenomen aan alle initiatieven van de Gemeente
Gouda die ten doel hebben de sociale structuur te versterken en ook mensen zonder werk in te
schakelen bij de NFBG of te begeleiden naar betaald werk. Bij de voorwaarden tot verkrijging en
vaststelling van deze subsidie is aan de NFBG gevraagd om ook andere omliggende gemeenten te
benaderen aan het werk van de Stichting Non Foodbank Gouda en omstreken bij te dragen.
Dat is gelukt voor de Gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Zuidplas. De gemeente Waddinxveen
heeft door financiële zorgen nog geen bijdrage kunnen toezeggen.
De NFB is aangewezen op financiële hulp van diaconale en andere organisaties. Daarnaast ontvangen
we van diverse sponsors, zoals Huijer Slaapcomfort, Expert Gouda, Breur Gouda, Gamma kortingen
op de aankopen of diensten die de NFBG moet aangaan. Van een aantal is in deze jaarrekening het
logo van die bedrijven opgenomen. De NFBG is heel blij met de steun van deze bedrijven in Gouda.
Ook is de Witgoedoutlet in Gouda onze hulp en bijstand daar waar het gaat om witgoed.
In 2019 is in de Protestantse Gemeente van Gouda twee keer gecollecteerd voor de NFBG en die
collectes hebben € 6.434 opgeleverd. De Centrale Diaconie van de Hervormde Kerk heeft € 325
bijgedragen.
Van Zorgpartners mochten wij in 2019 evenals in voorgaande jaren een gift ontvangen, wederom van
€ 2.500. Dat geld hebben wij mogen besteden voor de aankopen voor cliënten. Eveneens onze dank.
We hebben als NFBG in 2019 meegedaan met de Rabo actie Clubsupport. Daar is gebleken dat de
Voedselbank bij de deelnemers de favoriet was. Daar zijn wij als dochter van de Voedselbank ook blij
mee. Wij mochten onverwacht een groot bedrag ontvangen, nl € 1858, 59
Openingsdagen/tijden
De NFBG als geheel is op dinsdag open. De kledingbank is ook woensdagmiddag open. Beide dagen
binnen de aangegeven uren. De eerste en de derde zaterdag van de maand kunnen goederen
worden aangeleverd.
Wel gevraagd maar beperkt aanwezig.
Het bestuur heeft in 2019 weer goederen kunnen aankopen, die niet of weinig worden aangeleverd,
zoals linnenkasten, stofzuigers, kussens en waterkokers.
Vrijwilligers
De dames van de Non Foodbank zijn gehuld in groene shirts, de mannen in het zwart. In 2019 is weer
nieuwe kleding aangeschaft voor onze vrijwilligers . De inzet van onze vrijwilligers is enorm. Maar
elke vrijwilliger heeft zijn houdbaarheid. Soms is het gewoon tijd om te stoppen vanwege de leeftijd
en soms is een nieuwe of een andere baan een reden om een einde te maken aan het
vrijwilligerswerk. Dus zijn we constant aan het zoeken naar nieuwe medewerkers, die soms zeer
stressbestendig werk moeten doen. De dinsdag kan een heksenketel zijn, maar aan het eind van de
dag overheerst vaak toch een goed gevoel en tevredenheid om wat we hebben kunnen betekenen
voor onze medemens die hulp behoeft. Om dat gevoel van dankbaarheid over te brengen hebben we
tijdens de eindejaarsmaaltijd aan deze vrijwilligers een bon mogen verstrekken
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Bij de Non Foodbank werken geen statushouders meer.
Website
Alle informatie over de Non Foodbank Gouda is te vinden op onze website:
www.Nonfoodbankgouda.nl
Facebook
De Non Foodbank Gouda is actief op Facebook en doet aan volgers van deze site oproepen voor de
aanleveringen van specifieke goederen die we tekort komen. Gelukkig blijkt een oproep effectief te
zijn en worden op de zaterdagen dat we open zijn deze specifieke goederen ook aangeboden.
Facebook: https://www.facebook.com/Nonfoodbankgouda.e.o
Financiële positie
Twee belangrijke wijzigingen hebben zich voorgedaan in 2019. De aankoop van de bestelwagen met
kenteken 72VDK3 voor een bedrag van € 4.500 en de aflossing van de lening van de Diaconie voor
een bedrag van € 5.000. Het tekort van € 68 is in mindering gekomen van de vrij besteedbare
reserve.

Balans per 31 december 2019, met
vergelijkende cijfers
Vrachtwagen 58 VTS 4
Bestelwagen 72 VDK 3
Rabo rekening courant
Rabo deposito Kledingfonds
Rabo bedrijfsspaarrekening Fonds BTW
Zorgpartners
Overlopende posten
Te vorderen BTW
Waarborgsom pin automaat
Kas
Lening Diaconie PGG
Continuïteitsreserve
Vrij besteedbare reserve
Kledingfonds
Fonds BTW
Schulden
Overlopende posten

Activa
2019
2018
3.000
4.000
4.400
0
5.286
16.913
3.336
3.459
2.990
0
2.500
0
1.126
47
1.231
50
50
166
130

24.085

24.599

Passiva
2019

3.000
7.850
4.034
3.336
2.990
2.035
840
24.085

2018

8.000
7.850
4.102
3.459
0
1.188
0
24.599

Opbrengsten
In de onderstaande exploitatierekening zijn de bedragen in het jaar 2019, vanwege de BTW plicht,
exclusief BTW en dus lager. De vergelijkende cijfers over 2018 zijn daar niet op aangepast. Ondanks
de invloed van de eenmalige bate van € 1.690 uit voorgaande jaren zijn de baten licht gestegen
rekening houdend met de invloed van de BTW.
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Bijdragen
In 2019 zijn de reguliere bijdragen nog gestegen. Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een tweetal
uitschieters, te weten de bijdragen van subsidiegevers en de Actie Clubsupport van de Rabobank
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen. In beide jaren vormen investeringen een
belangrijk aandeel van deze kosten. De daling van de energiekosten heeft gediend om de
gemeentelijke belastingen te compenseren. Die kosten zijn in 2018 nog voor gebruikers en eigenaren
deel gedragen door de eigenaar van de locatie.
Overige exploitatiekosten
De overige exploitatiekosten zijn in 2019 gestegen door de eenmalige advieskosten, de hogere
kosten van aankopen voor cliënten en de hogere communicatiekosten.

De voorzitter

De penningmeester

K. Bolt

N. Reitsma
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Exploitatierekening
Opbrengsten
Opbrengsten kleding
Opbrengsten fietsen
Opbrengsten transporten goederen
Opbrengsten goederen
Opbrengsten oud ijzer
Overige opbrengsten
Baten voorgaande jaren a.g.v. BTW-aanvraag
Overige baten
Totaal opbrengsten

2019
excl. BTW

2018
incl. BTW

8.798,87
5.061,14
3.035,02
1.719,77
744,44
2.874,84
1.690,00
105,97
24.030,06

8.026,55
6.137,50
3.305,00
1.303,17
1.039,10
5.515,70
0,00
0,00
25.327,02

Bijdragen
Bijdragen sponsoring investeringen
Bijdragen Diaconien, Gouda, Reeuwijk
Bijdrage Gemeente Gouda
Bijdrage Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bijdrage Gemeente Zuidplas
Gift Zorgpartners
Rabobank Actie Clubsupport
Giften en bijdragen particulieren
Overige bijdragen
Gevonden voorwerpen Gemeente Gouda

28.629,80

0,00

6.758,73
7.000,00
1.500,00
500,00
2.500,00
1.858,59
1.187,18
61,03
349,32
50.344,65

6.850,58
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
1.888,62
471,76
0,00
16.710,96

18.000,00
1.890,00
10.310,0
13.164,4
948,0
1.429,0
1.363,7
1.616,4
2.509,7
147,91
1.167,49
2.109,81
54.656,27

19.592,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.969,16
1.285,18
0,00
1.100,98
27.947,82

Transportkosten goederen
Inkopen goederen voor clienten
Kleding en schoeisel vrijwilligers
Kosten vrijwilligers
Communicatiekosten, telefoon en website
Administratie en beheer
Advieskosten BTW-aanvraag
Overige kosten

7.318,07
4.591,70
1.258,32
2.259,68
1.402,75
845,81
1.610,00
500,30
19.786,63

7.581,16
2.897,38
72,60
2.282,36
842,52
685,64
0,00
975,83
15.337,49

Totaal opbrengsten en bijdragen
Totaal exploitatiekosten
Tekort

74.374,71
74.442,90
-68,19

42.037,98
43.285,31
-1.247,33

Huisvestingskosten
Huur locatie [in 2018 deels in de Baanderij]
Reservering BTW fonds
Aanschaf zonnepanelen
Aanschaf Airco's en infra roodpanelen
Aanschaf Kliko container Reeuwijk
Aanschaf extra container op locatie
Aanschaf Veiligheidsmaatregelen
Uitbreiding kantine
Overige aanschaffingen inrichting locatie
Kosten Energie
Gemeentelijke belastingen
Overige huisvestingskosten

Overige exploitatiekosten
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