STICHTING BUREN
Voedselbank voor Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout.
Jaarverslag 2016
Cliënten
In het verslagjaar 2016 zijn door de vrijwilligers van de Stichting Buren gemiddeld 135
voedselpakketten per week rondgebracht. Aan het eind van het jaar waren dit er 129 voor 407
personen, waaronder 75 kinderen. Het aantal is nagenoeg constant gebleven ten opzichte van het
voorgaande verslagjaar.
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient de aanvrager een formulier met bijlagen
aan te leveren. Voor de toewijzing van pakketten volgt de Stichting de landelijke richtlijnen van
Voedselbanken Nederland. (voor een voorbeeld zie www.stichtingburen.nl). Schrijnende gevallen
worden aan gemeentelijke instanties gemeld.
Voedsel
Iedere week kon de Stichting een volwaardig pakket aan verse en geconserveerde levensmiddelen
leveren. De eigen leveranciers en het regionaal distributiecentrum boden voldoende aanbod. Daarnaast
zijn de grootwinkelbedrijven steeds meer versproducten gaan leveren.
De opbrengst van extra acties zorgde voor aanvulling van de pakketten gedurende het gehele jaar.
De leveranciers van voedsel kregen geen vergoeding. Alle voedsel werd geschonken. Overtollig
voedsel leverde de Stichting aan het regionaal distributiecentrum ten behoeve van verspreiding in de
regio. Ook van particulieren ontving de Stichting regelmatig voedsel.
De Stichting Buren is alle donateurs natuurlijk zeer erkentelijk en dankbaar voor hun leveranties.
Bijzondere acties.
Er zijn diverse acties gehouden. Winkels waar de Stichting welkom was waren AH en JUMBO op het
Julianaplein in Voorburg, AH en JUMBO in Leidsenhage en voor het eerst AH Theresiastraat.
Leden van Rotaryclubs Voorburg, Voorburg Vliet en Duivenvoorde, Inner Wheel Voorburg,
Lionsclubs Veur en Marianne, Kerkelijke instellingen, Scouting Hubertus Brandaan en andere
vrijwilligers leverden een waardevolle bijdrage tot het behaalde succes. De Stichting Buren is hen dan
ook veel dank daarvoor verschuldigd en uiteraard ook de klanten, die bereid waren iets te geven, en de
vestigingen van AH en JUMBO.
Ook veel particulieren en bedrijven leverden bijdragen via kerstpakketten of anderszins. De actie van
Radio West in samenwerking met Hoogvliet was zeer succesvol. Dit leverde 150 pakketten op. Door
de inventieve koffieactie van de Lionsclub Voorburg konden we het gehele jaar elke 14 dagen een pak
koffie meegeven in de pakketten.
Financiën.
Een groot deel van de inkomsten van de Stichting kwam in 2016 voort uit acties gedurende het hele
jaar van kerken, serviceclubs, particulieren, scholen en bedrijven.
Vooral particulieren zijn zeer betrokken bij het werk van de voedselbank.
De Van Stee Stichting leverde een bijdrage om de presentatie van de voedselbank bij acties beter tot
uitdrukking te laten komen.
Het Tilly en Albert Waaijerfonds doneerde een nieuwe airco, die met een forse korting verkregen werd
van Aircotech klimaattechniek
Het Papefonds doneerde een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe motor voor de diepvries. Deze
kregen we met korting van Weber Klimaattechniek.
De advertenties op de bus leverde € 6500,- op.
De financiële situatie gaf het bestuur geen aanleiding aanvullende subsidie bij de gemeente te vragen.
De laatste aanvraag dateert van 2008. (zie ook Gebouwen en installaties)
Het bestuur heeft in verband met lopende financiële verplichtingen van Stichting Buren vastgesteld
structureel te streven naar een vaste liquiditeitsreserve van € 40.000,-. Dit bedrag is 1,5 maal de

jaarexploitatie, Het doel was dit bedrag in 2016 te bereiken. Dit is helaas niet gelukt door diverse
tegenvallers, zoals de kosten van een inbraak, onderhoud en vervanging van de motor van de
diepvries, het vernieuwen van de elektriciteitsvoorziening, mediamateriaal, etc.

Inspanning van de kerken.
De kerken in Voorburg, Leidschendam, Stompwijk, Mariahoeve en Bezuidenhout leverden in 2016
een belangrijke bijdrage in zowel geld als middelen. (zie ook elders). Er zijn collecties en
rommelmarkten georganiseerd om geld in te zamelen. Zoals gebruikelijk zijn in veel kerken in het
najaar kratten geplaatst waar de kerkgangers hun giften in natura in plaatsten. Deze giften zijn
belangrijk geweest voor het maken van goede kerstpakketten. Daarnaast organiseerden zij tijdens het
Julianabaanfestival eind augustus een geslaagde actie bij Jumbo en AH.
Een speciaal woord van dank voor alle inspanningen van de kerken is zeker op zijn plaats.
Werkwijze
Nagenoeg alle voedsel wordt opgehaald bij de donateurs en naar de vaste locatie gebracht.
In geval van nood kan de stichting gebruik maken van een bus die gratis ter beschikking wordt gesteld
door makelaardij Agterdenbosch en makelaardij De Bruyn en Tak. Ook de bus van ’t Karrewiel staat
regelmatig ter beschikking.
Elke dinsdag maken vrijwilligers de voedselpakketten gereed voor alle cliënten. Woensdag worden de
pakketten met de bestelauto van de Stichting rondgebracht.
De Stichting kiest voor deze methode omdat daarmee de continuïteit van de distributie is
gegarandeerd, de vrijwilligers zich op hun taken kunnen concentreren en de bereikbaarheid en
beschikbaarheid van het distributiecentrum geen hinder ondervindt. Ook is de privacy van de cliënten
beter gewaarborgd en blijft eventuele hinder in de omgeving van het distributiecentrum beperkt.
Daarnaast is het mogelijk om op een zorgvuldige en discrete wijze enig zicht te houden op schrijnende
gevallen onder de cliënten van de Stichting.
Publiciteit.
De stichting heeft de ANBI - status en maakt de jaarstukken openbaar. De jaarverslagen staan sinds
2012 op de website. Zodra er goedkeuring heeft plaatsgevonden (van de jaarrekening door de
kascommissie en bestuur), worden de stukken over 2016 toegevoegd.
In samenwerking met de lokale media besteedt de stichting aandacht aan grotere of bijzondere
donaties. Door de publiciteit via het regiokatern van het AD, Het Krantje, Website en Facebook blijft
het publiek goed op de hoogte van verschillende acties.
Gebouwen en installaties.
De gemeente Leidschendam - Voorburg stelt de vaste locatie aan de Van Alphenstraat helaas niet meer
kosteloos ter beschikking. Wel heeft de gemeente in december 2015 zonnepanelen laten plaatsen. De
lagere elektriciteitskosten zouden de kosten van de huur moeten compenseren. Op dit moment kan nog
niet gezegd worden of dit inderdaad het geval is. Zie ook financiën.
Bestuur en Vrijwilligers..
De stichting heeft 25 vrijwilligers.
Dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een van onze trouwste vrijwilligers Teus
Vermeulen. Na een kort ziekbed is hij overleden. Hij heeft met veel toewijding jarenlang gewerkt bij
de voedselbank gewerkt.
Het bestuur bestond uit 5 personen.
De regionale en landelijke ontwikkelingen vergen steeds meer aandacht.
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