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Aan het bcstuur van de
Stichting Voedselbank Stichtse Vecht
p/a Valkcnkamp 776
3607 MZ Maarssen

Maarssen, 8 februari 2013

Geacht bcstuur.

Hierbij ontvangt u het rapport omtrent de jaarrekening2012 van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht.

Algemeen

De Stichting Voedselbank Stichtse Vecht werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 augustus 2012.

Volgens artikel 3 van de statuten is het doel van de stichting:
o Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te

reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
o Het tegengaan van verspilling van voedsel.

Bestu u r

Het bestuur bestond in het boekjaar uit de volgende personen:
Dhr. C. Durieux, voorzitter;
Mevr. B.M.H. Huisman-Waldram, secretaris;
Dhr. T. Sto«tp, penningmeester.

Boekjaar en jaarstukken

Volgcns artikel 9.1 van de statuten is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Het huidige Lroekjaar beslaat
echter de periode vanaf oprichting, 16 augustus 2012tot en met 31 december 2012.

Volgens artikel 9.3 dient opdracht tot onderzoek van dejaarrekening te worden verleend aan een deskundige,
zoals voorgeschreven door Voedselbanken Nederland. In de bestuursvergadering van 24 oktober 20lZ is
echter besloten dat deze controle kan plaatsvinden in de vorm van een kascontrole, in te stellen door een
onafhankelijk(e) persoon of instelling.
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Tcr zake van de kascontrole voor het boekjaar eindigend op 31 december 2Ol2 heeft het bestuur verzocht aan
de hcer L.J. Maan, penningmeester diaconie Protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp (i.w.) om deze
opdracht op zich te nemen.
Hct verslag van deze kascontrole treft u aan als bijlage in dit rapport.

Financiën boekjaar

Dc totale baten over de periode van16 augustus tot en met 31 december 2012bedraagt € 25.174,68, de totale
lasten bedragen € l.887,44,zodat een voordelig saldo ontstaat van€23.28j,24.
Y<mr 2072 was een resultaat begroot van € 0.
He1 bttven verwachting hoge positieve saldo kon ontstaan doordat enerzijds ontvangsten van giften de
stoutste verwachtingen overtroffen, en anderzijds doordat kosten niet hoefden te worden gemaakt vanwege
sponsonng.

Aangezien op dit moment geen concrete (investerings)plannen bestaan, heeft het bestuur besloten het
volledige positieve saldo toe te voegen aan de Vrije Reserve.

Verwachtingen 2013

Hct opbrengsten niveau was in 2012 onverwacht hoog, waarschijnlijk mede als gevolg van het opstarten van
de Stichting en de daarmee samenhangende (media) aandacht. Het is niet de verwachting dat hetzelfde
opbrengsten niveau in 2073 zal kunnen worden gerealiseerd. In de (bijgestelde) begroting voor 2013 wordt
uitgegaan van een opbrengst uit hoofde van giften ter hoogte van € I 9.500.

Hct is levens te verwachting dat het aantal deelnemers, mede als gevolg van de mindere economische
omstandighedcn verder zal stijgen.
Op 16 november 2012 zijn wij gestart met 28 deelnemers (75 personen). Per 31 december 2012 was dit
aantal gestegen naar 65 deelnemers (189 personen). Eind januari 2013 was dit aantal verder gestegentoÍ76
deelnemers (248 personen).
De stijging van het aantal deelnemers levert vanzelfsprekend een hoger kostenniveau <'tp. Zctwel onze
huisveslings-, als transportkosten zullen naar verwachting fors stijgen.
In de (bijgestelde) begroting voor 2013 wordt uitgegaan van een totaal aan kosten van € I 9.900, zodat voor
2013 een negatief saldo wordt begroot van € 400. Orndat in 2013 afschrijvingen zijn begroot tot een bedrag
van € 3.000 over de in2012 gedane investering ontstaat desondanks een positieve cashflow.
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

I n houdsopgave

o Balans pcr 31 decen.rber 2012

o Exploitatierekcning ctvcr 2072 (vanaf 16 auguslus)

o Cirondslagcn voor waardcring en rcsultaatbcpaling

o Toclichting op de balarrs

o Toelichting op de cxploitatierckening

o Specificalic van cjc vastc activa

Bij lage(n)

o Vcrslagkasc<tntr«tle
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

BALANS PER3I DECEMBER

MATERIELE VASTE ACTIVA
lnventaris
Vervoermiddelen

VORDERINGEN
Overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN
Banken

KAPITAAL
Vrije reserve

Bestemmingsreserve

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Overige schulden

2012

2.167
7.500

9.661

1.485

I 3.1 81

24.327

23.287

967
73

23.287

1.040

24.327

Blz.7



Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

EXPLOITATIEREKENING

lnkomsten
Giften

Huisvgstingskosten
Transportkosten
Kantoor- en organisatiekosten
Kosten fondsenwerving en PR
Kosten uitgifte
Kosten inzameling
Afschrijvingen

Ex ploitatieresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor toevoeging aan reserves

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve

Toe te voeg€n aan de Vrije Reserve

2012
vanaf 16 augustus

611
79
56

63s
106

267
84

25.175

1.839

23.336

49

23.287

23.287
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

CRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de
afschrijvingen.
Afschrijvingen vinden plaats volgens het lineaire systeem, op basis van de verwachte economische
levensduur.

Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalin,g
Opbrengsten worden slechts verantwoord voor zover ze daadwerkelijk zijn ontvangen.
Kosten worden verantwoord voor zover ze zijn voorzien.
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

TOELIGHTING OP DE BALANS

A[rrv4

Materiële vaste activa

Aanschaffingswaarde per 16 augustus
Investeringen

Aanschaffingswaarde per 31 december

Afschrijvingen per 1 januari
Afschrij vingen boekjaar

Afschrijvingen per 31 december

Boekwaarde per 3l december

Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen

2012

9.745

9.745

84

84

9.661

naar bladzijde 8 van dit rapport.

Vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

De vooruitbetaalde kosten betreft de per 31
het eerste kwartaal 2013.

3l-12-2012

1.485

t.485

december vooruitbetaalde huurnota van de gemeente Stichtse Vecht voor

Liquide middelen

Rabobank 1389.13.536 1 3.1 81
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

TOELIGHTING OP DE BALANS - vervolg -

PAS§IYA

Kapitaal

Stand per l6 augustus 2012
Toegevoegd uit Resultaat 2012

Stand per 3l december 2012

Kortlopende schulden

Crediteuren

Bestemmings Vrije
reserve Reserve Totaal

- 23.287 23.287

- 23.287 23.287

3t-12-2012

967

967

De crediteuren betreffen de per 31 december nog nietbetaalde ontvangen facturen voor geleverde goederen en diensten.
Het saldo is conform het saldo van de crediteurenadministratie.

Overige Schulden

Nog te betalen kosten inzake declaraties
Nog te betalen bankkosten

39
34

t5
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
Over de periode van 16 augustus tot en met 31 december

Inkomsten

Giften:

Bedrijfsleven
Kerken

Particulieren
Particulieren in natura

Totaal

Ex ploitatiekosten

Huisvestingskosten

Huren
Energie
Schoonmaak
Reservesleutels
Overige

Transpgrtkosten

Transport VB Woerden
Tenaamstel lingskosten

Portokosten
Kamer van Koophandel
Naambadges

TRANSPORTEREN

11.828
9.033

2012

20.861

4.374

4.110
204

25.175

413

82
12
53
51

70
9

6t1

79

57

5

35
t7
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg
Over de periode van 16 augustus tot en met 3l december 2012

TRANSPORT

Flyers
Visitekaartjes

Kq§IqruI9ftq

Kleine inventaris
Verpakki ngsmaterialen
Overige

Kostgn inzameliqg

Telefoon
Km vergoedin g vrijwi lligers

Afschrijvingen (ziq blz. 8)

Totaal exploitatiekosten

Financiële baten en lasten

Bankkosten

741

502
133

42
39

zs

635

267

20
247

106

84

1.839

49
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

SPFCIF',CATIP YAN.

Aanschaffingswaarde

Etna koelkasten, 2 sts

Voorraadkratten, 105 sts
Steekkarren, 2 stuks
Rolbanner
Spandoeken, l0 stst

lnventaris

Ford Transit, 13-BK-RD

Totaa I aanschaff i ngswaarde

Afschrijvingen

Etna koelkasten
Voorraadkratten
Steekkarren
Rolbanner
Spandoeken

Inventaris

Ford Transit, 13-BK-RD

Totaal aanschaffi ngswaarde

16-8-20t2
In-

vestejlg

584
699
218
145
599

31-12-20)2

584
699
278
745
599

2.245

7.500

2.245

7.500

9.745 9.745

20t2 3t-72-2072

76

30
7

6
25

16
30

7

6
Z5

33,3"1

50,0,2,

33,3"1

50,0,)(,

50,0,2,

30,0't

8484

8484

Boekwaarde

Etna koelkasten
Voorraadkratten
Steekkarren
Rolbanner
Spandoeken

Inventaris

Ford Transit, 13-BK-RD

Totaal boekwaarde 9.66'l

De bestelbus werd aangeschaft per 31 december 2072.De afschrijvingen vinden plaats met ingang van2013,
op basis van 30 procent oerjaar, rekening houdend met een restwaardb van € 1.500.

37-12-2072

568
669
277
139
574

2.761

7.500
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

BIJLAGEN)



Op verzoek van het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht is de jaarrekening
2012 van de Voedselbank Stichtse Vecht door mij gecontroleerd-

Onderzocht is of de balans per 3l december 2O12 en de exploitatierekenlng over het
boekjaar 2AL2 een getrouw beeld geven van het vermogen en resultaat van de Stíchting.
Hiervoor is op 6 februari 2013 een bezoek gebracht aan de penningmeester van de
Stichting, de heer Teun Stoop. De balans, de exploitatierekening en de bijbehorende
toelichting waren reeds eerder beschikbaar gesteld.

Aan de hand van facturen, nota's, bestuursverslagen, diverse notities en bankafschriften
zijn de cijfers van de balans per 3L-12-2A12 en de exploitatierekening van 16-08-2012 tot
en met 31''L2-2OLZ steekproefsgewijs gecontroleerd. De admÍnistratie ziet er verzorgd uit
en alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

De gegevens op de verschillende documenten zijn in overeenstemming met de cijfers en
saldi van de balans en de exploitatierekening. Met betrekkïng tot kosten, opbrengsten en
saldi zíjn deugdelijke bescheíden aanwezig.

Mijn conclusie is dan ook dat de balans per 31 december 2O72 en de exploitatierekening
over 20L2 een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de Stichtíng.
Het resultaat van € 23.287 is in zijn geheel toegevoegd aan het vermogen. De vrije reserve
heeft derhalve eÍnd 2012 een omvang van € 23.287.
lk adviseer het bestuur van de Stichting dan ook de jaarrekening2AT2, conform de statuten
van de Stíchting, voor tr juni 2013 vast te Íellen en door alle bestuursleden te laten
ondertekenen.

Tot slot
De Voedselbank Stichtse Vecht kan terugzíen op een, financieel gezien,gunstige start. De

initiële begroting gÍng voor 2012 uít van een sober scenario voor zowel de inkomsten als

uitgaven met een begroot exploitatiesaldo van € 0. Ook voor 2013 is een exploítatiesaldo
begroot van € 0. Gelet op de positieve reacties uit de gemeenschap en de giften die in 2012
zijn onWangen, zou de vraag gesteld kunnen worden of dit begrote resultaat realistisch is.

Aangezien de ANBI status voorwaarden stelt aan de bestemming van het resultaat en de
omvang en bestemming van het vermogen, wordt geadviseerd in 2013 de verwachte

op 6 februari 2AL3,

Maan

diaconie Protestantse wijkgem eente Maarssen-Dorp (i.w. )


