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Stichting Missie0318
16-3-2022

Onze hulpverlening samengevat:
 Voedselbank op locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 te Veenendaal:
biedt via aparte Stichting onder de naam Voedselbank Veenendaal voedselnoodhulp door
het wekelijks verstrekken van voedsel via een winkelconcept aan zo’n 100 huishoudens. Het
voedsel wordt gedurende de week opgehaald bij winkels, bedrijven, distributiecentra en
inzamellocaties zoals kerken en scholen in de regio en opgeslagen op de voedselbank. Om
gebruik te maken van de voedselnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Om vast te stellen
of cliënten aan de toelatingscriteria voldoen worden zij i.s.m. Schuldhulpmaatjes
financieel gescreend. Dit gebeurt zowel direct na aanmelding tijdens de intake als na 3 of 6
maanden bij een herintake. Er werken in totaal gemiddeld zo'n 120 vrijwilligers op de
voedselbank.
 Kledingbank op locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 te Veenendaal:
biedt kledingnoodhulp door het wekelijks uitdelen van kleding met een maximum van zo'n
15 kledingstukken per persoon per seizoen. De kledingbank is 2 maal per week geopend voor
haar gemiddeld zo'n 500 cliënten, zodat passende kleding kan worden uitgezocht. De
kleding wordt gedurende de week gedoneerd door particulieren, winkels en
inzamelacties. Om gebruik te maken van de kledingnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Er
werken in totaal gemiddeld zo'n 35 vrijwilligers op de kledingbank.
 Soepfiets vanuit locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 te Veenendaal: wekelijks maakt de
soepfiets vanuit onze locatie een rondje door Veenendaal om op gezette tijden en plaatsen
dak- en thuislozen te ontmoeten en te voorzien van soep en brood. Naar behoefte en
afhankelijk van het seizoen kan ook warme kleding of dekens worden verstrekt. De
doelgroep binnen Veenendaal varieert tussen de 10 tot 20 dak- en thuislozen. Het aanbieden
van deze basale behoeftes geeft de vrijwilligers de mogelijkheid met zorg mijdende en
hulpbehoevende mensen in contact te komen. Niet iedereen die soep komt halen is daken/of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen
een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Als er contact is ontstaan wordt geprobeerd
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Stichting Missie0318 biedt sinds november 2013 praktische hulp aan inwoners van Veenendaal,
waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is. Wij verlenen noodhulp via een voedselen kledingbank aan mensen die onder de armoedegrens leven. Ook proberen we sinds juni 2016
dak- en thuislozen met de Soepfiets te bereiken met een soepje, broodje en een praatje. Begin 2017
zijn we ook een nieuw initiatief gestart met Stadsakkers Veenendaal, een eigen moestuin voor de
voedselbank.
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het vertrouwen te winnen en mensen te stimuleren het straatleven te verruilen voor een
passende woonplek met ondersteuning. De soepfiets heeft daarmee een belangrijke
signaleringsfunctie met betrekking tot zorgmijdende hulpbehoevenden. Er is iemand die zich
bekommert om de mensen die op straat leven. Hierdoor kan sociale uitsluiting worden
verminderd en mogelijke overlast en het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij
buurtbewoners worden beperkt. Er werken in totaal gemiddeld zo'n 10 vrijwilligers voor de
soepfiets.
Stadsakkers op perceel Dragonderweg nr 16a te Veenendaal: een moestuin voor de
voedselbank, zodat gezonde voedselpakketten kunnen worden verstrekt. Op een van de
Gemeente Veenendaal gepacht perceel (3 ha) wordt verse groente verbouwd ten behoeve
van de voedselbank. Tegelijkertijd ook een werkplek van ontmoeting en zingeving voor een
veelkleurig gezelschap uit onze buurten. In bijzonder een plek voor en door mensen die in
onze samenleving misschien niet altijd als vanzelfsprekend hun (werk)plek vinden. Er werken
in totaal gemiddeld zo'n 60 vrijwilligers op stadsakkers. Dit kan in het hoogseizoen oplopen
qua veldwerkers.

Toelichting op onze financiële cijfers
* De baten van de Stichting Missie0318 bestaan uit giften t.b.v. Kledingbank, Stadsakkers en
Soepfiets en bijdragen van de voedselbank ter dekking van huisvesting, vervoer en stadsakkers.
T.b.v. Stadsakkers zijn in 2019 gemeentelijke middelen voor vrijwilligersorganisaties beschikbaar
gesteld, waarvan de helft nog gereserveerd is t.b.v. verhuizing omdat de pachtovereenkomst voor
het huidige perceel in 2021 (voorheen 2019) afloopt en een noodzakelijke verhuizing begin 2022
gepland staat.
* Stichting Missie0318 is 100% vrijwilligersorganisatie en afhankelijk van giften en sponsoring. De
belangrijkste kostenposten betreffen die van huisvesting, energie en transport t.b.v. de voedsel- en
kledingbankfunctie en sinds 2017 wordt geïnvesteerd in Stadsakkers.
* Er is dit jaar een positief financieel resultaat van €11.247 gerealiseerd. De vermogenspositie van
de stichting blijft daarmee stabiel om onze noodhulp - ondanks toenemende kostendruk - de
komende jaren voort te kunnen zetten. Ook de verhuizing van Stadsakkers zien we met vertrouwen
tegemoet, nu een nieuw geschikt landbouwperceel van ca. 1,5ha van Gemeente Veenendaal voor 15
jaar gehuurd kan worden. Voor de doorontwikkeling van Stadsakkers op de nieuwe locatie heeft het
bestuur tot een extra dotatie van €11.000 Bestemmingsfonds Stadsakkers besloten.
Opgemaakt namens het bestuur,

Stichting Missie0318 | RSIN nr: 852740220
Postbus 987
3900AZ VEENENDAAL
www.missie0318.nl | info@missie0318.nl
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Gert Willemsen
Bestuurslid / penningmeester
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Tekenblad
Goedkeuring/vaststelling door het Bestuur van de Stichting Missie0318 te Veenendaal in de
vergadering van 28 maart 2022:

Voorzitter a.i.
Gert Willemsen

Secretaris
Tanja Evers

Penningmeester
Gert Willemsen

Algemeen Bestuurslid
Henk van Leeuwen

Algemeen Bestuurslid
Gert Peek
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Algemeen Bestuurslid
Edwin Boonstoppel
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Baten /Giften
Giften
Bestemmingsdonaties Stadsakkers
Bijdrage van St. Voedselbank Veenendaal

€
€
€

Totaal

12.834
4.724
36.000

€

53.558

Lasten/kosten
- Bankkosten
- Kosten Gemeente (huur, pacht en leges)
- Kosten ICT+ telefonie + PR
- Vervoerskosten bus verzekering/belasting/brandstof/onderhoud
- Energie en water
- Vrijwilligerskosten
- Overige kosten
- Stadsakkers installaties, gereedschap, opstallen en machines
- Stadsakkers gewas&-ondersteuning e.a.
- Stadsakkers project Verhuizing
- Soepfiets
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

233
19.669
188
10.530
1.512
2.366
1.355
1.866
3.533
797
262
42.312

Resultaat
Resultaatbestemming 2021:
Dotatie aan Stichtingsvermogen
Dotatie aan Bestemmingsreserve Stadsakkers

€
€

247
11.000

Totaal

€

11.247

Balans per 31 december 2021
Per 31-12-2020

Liquide middelen ( banksaldo)
NL73ABNA 0452.5051.19
NL11ABNA 0490.6293.69

Totalen

Passiva
Stichtingsvermogen/continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Stadsakkers
Totalen

€
€

€

89.485,46
28.208,92

Per 31-12-2021

€
€

105.994,05
22.946,84

117.694,38

€ 128.940,89

Per 31-12-2020
€ 99.694,38
€ 18.000,00

Per 31-12-2021
€
99.940,89
€
29.000,00

€

€

117.694,38

128.940,89
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Activa
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Verwacht liquiditeitsoverzicht 2022

Banksaldo 1-1-2022

€ 128.940,89

Inkomsten
- Giften
- Bijdrage huur gebouw/bus van St.Voedselbank Veenendaal
- Subsidies

€ 2.000,00
€ 36.000,00
€ 5.000,00

Subtotaal inkomsten

€ 43.000,00

Uitgaven
- Bankkosten/rentes
- Kosten huur gem.Veenendaal / pacht
- Kosten telefonie + PR
- Vervoerskosten bus verzekering/belasting/brandstof/onderhoud
- Vrijwilligerskosten
- Energiekosten
- Onvoorzien
- Stadsakkers installaties, gereedschap, opstallen en machine
- Stadsakkers gewas&-ondersteuning e.a.
- Stadsakkers verhuizing

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
23.000,00
1.000,00
10.500,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
600,00
7.200,00
15.000,00

Subtotaal uitgaven

€

64.550,00

€

107.390,89
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Te verwachten banksaldo per 31 december 2022
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