Communicatie via traditionele, digitale en sociale media
Registratie en begeleiding clienten
Acquisitie voedsel en werven sponsors
nname en verwerken van voedsel

Wekelijkse uitgifte van ca 180 voedselpakketten

Gratis knipservice (1x per 6 weken)
Gratis 2e hands kledingpakket

De exploitatie wordt gedekt door giften van bedrijven, instellingen, particulieren en kerken.
De huisvestingslasten worden gesubsidieerd door de Gemeente Katwijk.
Sinds begin 2021 zijn wij energie neutraal (wij beschikken over 120 zonnepanelen).

Iedere voedselbank is een bedrijf dat geheel draait op onbezoldigde vrijwilligers
Een deel van de financien wordt besteed aan de inkoop van voedsel (aanvulling)
Voor de continuiteit streven we naar een financiele reserve van ruim 1 jaar exploitatie
Dit vermogen staat op een bankrekening
Fondsen worden door de penningmeester beheerd,
die verantwoording aflegt aan het bestuur.

De Stichting Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbetaalde
vrijwilligers en bestuurders

https://www.voedselbankkatwijk.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarverslag-VBK-2021.pdf

Begin 2021 is onze voedselbank voorzien van een tweetal installaties met in totaal 120
zonnepanelen. Hiertoe moest de meterkast en de elektrische installatie fors worden
aangepast. We waren in staat om deze grote investering te doen doordat het overgrote
deel werd gedoneerd door de landelijke vereniging. Het ziet ernaar uit dat wij hiermee
een “nul-op-de-meter” situatie hebben bereikt. Dat wil zeggen dat onze energielasten
(elektra) tot vrijwel nihil zijn gereduceerd.
Mede dankzij deze sponsoring konden wij een positief exploitatieresultaat realiseren van
€19.696. Hierin is ook een onverwachte schenking van €15.000 opgenomen die we
inmiddels hebben bestemd voor de bouw van een berging/fietsenstalling op het plein
voor het gebouw.
Van het positieve exploitatieresultaat van € 19.696 wordt € 18.500 toegevoegd aan de
nieuwe bestemmingsreserve “Buitenruimte” (die al in 2022 zal worden aangewend).
Wij zijn gevestigd is in een gemeentelijk pand waarvoor de contractueel vastgelegde
huurperiode van 5 jaar afloopt op 28 februari 2025. De Gemeente heeft aangegeven
dat uiterlijk begin 2024 een besluit wordt genomen over de bestemming van ons
pand. Bestuurlijk ervaren wij dit als een onzekere situatie: tegen de achtergrond dat
we mogelijk begin 2025 wederom zouden moeten verhuizen is een voorziening huis
vesting van €52.500 (ongewijzigd t.o.v. 2020) zeker niet overdreven groot voor een
bedrijf als de onze.

