Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad
Bestuursverslag 2020
Oprichting
De Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad (hierna ‘De Stichting’) is tot stand gekomen als ‘goed
doel’ door de Bedrijfskring Lelystad (BKL). Op 23 maart 2016 is De Stichting opgericht. De akte is
verleden bij notaris Fenneke Koster-Joenje te Lelystad. De Stichting, die opereert zonder winstoogmerk,
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65657284
en beschikt over een zogeheten ANBI-status. Het doel van de Stichting is het ondersteunen van Stichting
Voedselbank de Korenaar in Lelystad.

Bestuur en governance
Op 15 oktober 2020 heeft onze vicevoorzitter de heer M.J.S. Binnema het bestuur laten weten door
drukke werkzaamheden zijn bestuurstaak in onze stichting te moeten neerleggen. Het bestuur vindt dit
jammer, maar respecteert zijn besluit. Wij danken de heer Binnema voor zijn inzet en bijdrage aan onze
stichting en zullen zijn enthousiasme missen.
Het bestuur is per ultimo 2020 nu als volgt samengesteld:
De heer A.H. Vosselman (voorzitter)
De heer P.V. Buisman (secretaris)
De heer B.J. Bakker (penningmeester)
Mevrouw C. Groenenberg
Het adres van De Stichting is: Zilverparkkade 15, 8232 WJ Lelystad
De leden van het bestuur zijn niet in dienst van de Stichting en vervullen hun functie onbezoldigd.
Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden niet vergoed. De
Stichting heeft geen personeel in dienst. De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht in het kader van
haar ANBI-status op de website www.vriendenvanvoedselbanklelystad.nl .
Het bestuur heeft in 2020 twee keer vergaderd en meerdere malen hebben 1 of 2 afgevaardigden van
het bestuur met het bestuur van Voedselbank de Korenaar Lelystad overleg gevoerd.

Financiering en baten
De middelen van de Stichting zijn in 2020 uitsluitend verkregen door donaties, hetgeen in
overeenstemming is met de Statuten. In totaal bedroegen de baten €3.000,00.

Activiteiten en lasten
De activiteiten in 2020 hebben bestaan uit het adviseren en bemiddelen bij het verstrekken van giften in
natura aan Stichting Voedselbank de Korenaar op het vlak van het verder optimaliseren en inrichten van
de huisvesting, logistieke processen en het winkelconcept.
De totale lasten bedroegen €68,00 voor het up-to-date houden van de website. Daarnaast waren er
€161,00 aan bankkosten. Dit alles in overeenstemming met de Statuten.

Resultaat en Eigen Vermogen
Het resultaat bedroeg over 2020 €2.771,00. Het resultaat is door het bestuur ten gunste gebracht van
de Overige Reserves, die daarmee per eind 2020 €4.914,00 bedroegen.

Vooruitzichten 2021
Voor 2021 gaat het bestuur ervan uit dat de middelen evenals in voorgaande jaren van donaties
afkomstig zullen zijn en dat de uitgaven overwegend voor projectondersteuning van Stichting
Voedselbank de Korenaar zullen worden aangewend. In 2021 zal waar nodig en wenselijk ondersteuning
worden verleend aan de bedrijfsvoering van Stichting Voedselbank de Korenaar.
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