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Met dank aan onze sponsors en donateurs hebben we ons doel:
“hulp verlenen aan die dat behoeven” in 2016 mogen realiseren.
Hun logo’s zijn hieronder opgenomen.
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Bestuursverslag en financiële positie 2016.
1. Bestuursverslag
2. Financiële positie
3. Verslag van de Kascontrole
Bestuursverslag
De Non-foodbank Gouda en Omstreken
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. De Stichting werk alleen met vrijwilligers en giften zijn
aftrekbaar voor de inkomstensbelasting.
Huisvesting
Sinds 2016 is de NfbG gehuisvest in een verzamelgebouw achter het tankstation van de Baanderij op
de Industriestraat 1, 2802AC Gouda. De NfbG huurt daar ruimte voor opslag en we beschikken over
een kleine kantoorruimte voor onze contacten met de cliënten. Eind 2015 heeft de NfbG de locatie
bij het NS-station van Gouda noodgedwongen verlaten. Met inspanning van vrijwilligers is er in het
verzamelgebouw voor de NfbG een eigen afgeschermde ruimte gemaakt. Er is ruimte voor de
meubelbank, de kledingbank, de linnenbank, de huishoudelijke artikelen en een fietsenwerkplaats.
Een container is beschikbaar voor de opslag van fietsen. In 2016 heeft de NfbG nog opslagruimte
gehuurd bij Bunnik’s Services bv.
Het bestuur
Het bestuurssamenstelling in 2016 was als volgt: G.J. Schotanus, voorzitter, Mevr. J. Baas en Mevr.
M. den Dekker als secretarissen, B. van Maaren, bestuurslid en N. Reitsma, penningmeester. De
bestuursleden hebben – net als alle andere vrijwilligers – geen beloning voor hun arbeid ontvangen.
Doelstelling van de Stichting Non foodbank Gouda en omstreken [NfbG].
De NfbG verstrekt -conform diaconale instellingen – 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)

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;
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n)
o)
p)
q)

Stichting Exodus diverse vestigingen
Vluchtelingenwerk Gouda en omstreken
Vluchtelingenwerk Bodegraven/Reeuwijk.
Voedselbank Gouda en omstreken

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;
Wie verlenen ons hulp
De NfbG werkt zonder subsidie van de Stad Gouda en is dus aangewezen op financiële hulp van
diaconale en andere organisaties. Daarnaast ontvangen we van diverse sponsors, zoals Huijer
Slaapcomfort, Expert Gouda, Breur Gouda, de Boer groep, Boerma Reclame kortingen op de
aankopen of diensten die de NfbG moet aangaan. Daarnaast krijgen we van de Rabobank en
Mozaïek-Wonen vergadermogelijkheden “om niet” voor bestuursvergaderingen en bijeenkomsten
met onze vrijwilligers. Van een aantal is in deze jaarrekening de logo’s 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 wasmachines en koelkasten.
In 2016 hebben we een tweetal collecte-opbrengsten van de Diaconie van de Hervormde Gemeente
te Gouda mogen ontvangen en een gift van de Gereformeerde Diaconie van Gouda. Daarnaast
mochten we in 2016 een gift van de Rafaelgemeenschap te Gouda en een bijdrage van de
Protestantse Gemeente de Ark in Reeuwijk ontvangen.
Van Zorgpartners mochten wij in 2016 een gift ontvangen van € 2.500. De ze gelden zijn als volgt
besteed aan incidentele uitgaven of extra uitgaven, zoals de kussens.
• Een Kledingcontainer, geplaatst bij de PKN Gemeente de Ark in Reeuwijk € € 1.300;
• Een container voor kleding, inpandig bij de Voedselbank Stationsplein € 270;
• 40 hoofdkussen [uit hygiënische redenen] bij Huijer Slaapcomfort € 780;
• 1 computer € 700.
Ruitenheer en de Stichtse Schoonmaakgroep deden een gift voor het project Armoede. Alle gevers
onze hartelijk dank.

Hoe hulp aanvragen.
Een aanvrager [organisaties of personen, die recht hebben op verstrekkingen van de Voedselbank]
kunnen via info@nonfoodbankgouda.nl een aanvraagformulier aanvragen en indienen. Dat formulier
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 en beschikbare ruimte en vrijwilligers noodzakelijk.
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Naamsbekendheid
Niet iedereen beschikt over internet. Voor de naamsbekendheid is een tweetal flyers beschikbaar.
Een flyer is bestemd voor cliënten die huisraad, kleding of fietsen nodig hebben. Een andere flyer is
bestemd voor aanbieders van bruikbare huisraad, kleding of fietsen. De flyers worden op diverse
plaatsen beschikbaar gesteld.
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. Ter plaatse besluit de cliënt wat hij/zij meeneemt of wat bezorgd moet
worden. Bezorging kost de cliënt € 20. Voor fietsen wordt een vergoeding gevraagd, die samenhangt
met de kwaliteit van de fiets. De garantieperiode voor fietsen is een week.
Openingsdagen/tijden
De NfbG als geheel is op dinsdag open. Het onderdeel kledingbank is ook woensdag open. Alle beide
dagen binnen de aangegeven uren. De eerste zaterdag van de maand is de NfbG alleen open voor het
aanleveren van bruikbare huisraad en fietsen.
Wel gevraagd maar beperkt aanwezig.
Wel heeft het bestuur voor bepaalde artikelen aankopen gedaan om de veel voorkomende tekorten,
zoals bijvoorbeeld kussens en waterkokers te kunnen vervullen. Wel wordt een bijdrage van 30% van
de cliënt gevraagd. Daarbij doen we graag zaken bij lokale leveranciers die empathie hebben met het
werk van de NfbG en bereid zijn om goederen met korting te leveren. De NfbG kon in 2016 via het
Inloophuis Domino nog een hele collectie mooie pannen in allerlei soorten en formaten krijgen. Daar
kunnen we weer enige tijd op teren
De NfbG is in 2016 in vergelijking met 2105 door de verbouwingen en vakantie een behoorlijk aantal
dinsdagen gesloten geweest. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de omzet, zoals de baten
vergoedingen transporten.
Verwerving goederen
De NfbG heeft dankzij de gift van Zorgpartners een groene kledingcontainer kunnen aanschaffen
voor het inzamelen van kleding buiten de uren van onze opstelling. Deze is recentelijk geplaatst in
Reeuwijk. Kleding wordt gesorteerd. Bruikbare kleding voor onze doelgroep wordt uitgegeven.
Restkleding is een belangrijke bron van inkomsten voor de NfbG.
Vrijwilligers
Vervolgens is dat jaar ook aandacht geschonken aan de veiligheid. Voor de vrijwilligers van de
meubelbank zijn schoenen met stalen neuzen aangeschaft ten einde het risico op ongevallen te
verminderen en zijn voor de herkenbaarheid van de vrijwilliger kleding aangeschaft met een logo. De
dames dragen kleding in de groene kleur van de NfbG en de heren zijn warmer gekleed in het zwart.
Tot slot komen we terug bij onze vrijwilligers. De inzet 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 redelijk stressbestendig werk moeten doen. De
dinsdag kan een heksenketel zijn, maar aan het eind van de dag overheerst vaak toch een goed
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gevoel en tevredenheid om wat we hebben kunnen betekenen voor onze medemens die hulp
behoeft.
Omdat gevoel van dankbaarheid over te brengen hebben we tijdens de eindejaar maaltijd aan deze
vrijwilligers een bon met kerstkaars mogen verstrekken. Overigens een heerlijke en sfeervolle
maaltijd die door onze vrijwilligers is klaargemaakt en met veel plezier is verorberd. Nogmaals onze
dank aan hen.

Financiële positie
Stichting Non-Foodbank Gouda en Omstreken
Gouda

Balans per 31 december 2016
Omschrijving
Voorschot huur Baanderij
Rekening courant Rabobank
Deposito Rabobank
Bestemmingsreserve continuiteit
Vrij besteedbare reserve
Voorziening Huisvesting
Vorderingen (kortlopend)
Waarborgsom Smart Pin Rabo
Schulden (kortlopend)

Activa 2016
2.250
4.789
4.000

2.503
50

13.592

Activa 2015

Passiva 2016 Passiva 2015

3.963
15.000
7.500
5.348

7.500
6.807
6.000

744

873

13.592

21.180

2.217
0

21.180

Toelichting op een aantal balansposten:
Liquiditeit
De liquiditeit is afgenomen door het voorschot van € 2.250 en de besteding van de voorziening
huisvesting en het tekort over 2016.
Eigen vermogen
De vrij besteedbare reserve is afgenomen met het tekort van€ 1.457. Het tekort over 2016 is mede
veroorzaakt door hogere bestedingen voor statushouders en wordt conform de doelstellingen van de
NfbG ten laste gebracht van de vrij besteedbare reserve.
De bestemmingsreserve blijft gehandhaafd op € 7.500. Deze reserve bedraag rond 50% van de
jaarhuur. Het saldo van het armoedeproject viel vrij ten gunste van deze vrij besteedbare reserve.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het huurcontract van rond € 13.000 per jaar is op 1 januari 2016 voor twee jaar aangegaan.
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Stichting Non-Foodbank Gouda en Omstreken
Gouda
Staat van Baten en Lasten 2016

Begroot

Realisatie 2016 Realisatie 2015

Baten
Giften Diaconieën
Giften particulieren
Giften instellingen
Bijdrage sponsors project Armoede
Overige Opbrengsten
Totaal opbrengsten

8.415
1.421
2.500
400
15.385
28.121

7.782
2.050
2.000
1.720
15.595
29.147

Lasten
Kosten huisvesting
Kosten vergoeding transport
Besteding gift instellingen
Kosten aankoop goederen
Kosten fietsen
Kosten materiaal
Voorziening huisvesting Baanderij
Kosten vrijwilligers
Kosten communicatie
Kosten administratie en beheer
Totaal lasten

12.787
2.486
2.723
2.475
2.347
2.101
0
1.737
1.002
1.922
29.578

10.599
270
1.720
49
1.085
836
6.000
1.417
1.235
1.592
24.803

Tekort/Overschot

-1.457

4.344

Onzekerheid over de ontwikkeling van 2016, met name door de verhuizing en inrichting van de
Baanderij locatie en over de te ramen vraag aan goederen voor statushouders was eind 2015 zo
groot dat een enigszins reële begroting niet kon worden opgemaakt. De begrotingskolom is daarom
niet ingevuld. De verwachting was wel dat het resultaat op nul kon eindigen.
Daarom is de onderstaande toelichting beperkt tot de vergelijking van de cijfers van 2016 met die
van 2015. De baten zijn in 2016 rond € 1.026 lager dan in 2015. De structurele lasten zijn aanzienlijk
gestegen. In 2015 is een eenmalige last € 6.000 opgenomen. Zonder die eenmalig last zouden de
lasten € 18.803 hebben bedragen. In vergelijking zijn daarmee zijn de lasten met € 10.775 gestegen.
De structurele kosten van huisvesting en vervoer stegen al met € 4.404. De besteding voor specifieke
giften stegen met € 1.003 ten opzichte van 2015. In 2016 heeft de NfbG goederen gekocht voor
cliënten [met name voor de statushouders] die niet van derden worden verkregen. Hiervoor is in
2016 rond € 2.426 extra besteed. Voor de aanschaf van en onderdelen voor fietsen is in 2016 € 1.262
extra uitgegeven.
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