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Aan het bestuur van de
Stichting Voedseibank Srichlse Vecht
p/a Zwanenkanp 842
3607 PV Maarssen

Maar\\en, rnaart 1018

Geacht bestuur.

Hierbij ontvangt u het rappon omtrent de jaarekening 2017 van de Stichting Voedselbank Stichtse Vechr_

De Stichting Voedselbank Stichtse Vech! werd opgericht bii noraÍièle akte d.d. I 6 aug!§tus 20 t 2.

Volgens artikel 3 lan de statuien i her doel van de stichring:
. Hei direci helpen van mensen die onder een bepaald beÍaansminimun leven door voedsel uir re

reiken dai door derden beschikbaar lvordi gestetd;
. Hel tegengaan van veNpilling van yoedsei.

Bestuur

Het bestuurbestond in het boekjaaruit de volgende personen:
Dhr. J.A. Sterk, voorzitler:
DhÍ. J. Dijkstra, secÍetaris, en
Dhr. T. Stoop, penningmeester.

Eind 2017 heeft de |eer JA. Srerk te kennen gegeven niet in aanmeÍking ie wilen komen vooÍ een
herbenoeming. Tijdens de stuurgroep vergadeÍiÍg van 16 februari 2018 js ror opvolger van J.A. Sterk
benoemd de heer J. Dijkstra, voorheen secretaris. Daarmee besraàt per de daium van de vaststeiling van dit
verslag een vacatre voor de posirie van secretaris, reden waarom dit verslag slechrs werd ondeÍekend door
de huidige voorzifter en pennlngmeester.
Hiermee bedanken wij de |eeÍ J.A. Sterk voor de werkzaamheden die hjj Sedurende de afgelopen twee jàren
ten behoeve vàn onze voedselbank heelt venicht.

april20l8
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BoeLjrar en jàrrslulkcn

Volgens arlikel 9.1 van de statuien is het boekjaar SeLijk aan het kalenderjàaÍ. Het boekjaar in di1 veÍslag
beslaat derhalve de periode vanaf 1 j anuari 20 I 7 tot en met 3 I december 20 17.

Volgens artikel 9.3 dient opdracht tot onderzoek van dejaanekening te lvorden verLeend aan een deskundlge,
zoals voorgesctueven door Voedselbanken Nederland. In de bestuursvergadering van 24 okober 2012 is
echler besloten dat deze coniÍole kan plaarsvinden in de vorm van een kascontrole- in te srellen door een
onaíiankelijk(e) persoon of instelling.
Ter zake van de kascontrole voor het boekiaar eindigend op 3 I december 20 I 7 heeft her besruur verzochi aan
de heer L.J. Maan, pemingmeesier diaconie van de OntDoeringskerk in Maarssen, om deze opdÍacht
wederom op zich te nemen-
Het verslag van deze kascontrole t'eft u aan als biilage in dit rappoÍ.

FiÍànciën boekjaar

De totale baten over het boekjaar bedragen € i8.258, de totale lasten. inclusiefde per saldo financiële lasren
ad € 147 bedragen € 21.363. zodat een poshielsaldo ontslaat van € 16.895-
Voor 2017 was een negatiefresultaar begÍoot van € 4.960. Het resultaar over 2017 viel dus € 21.855 hoger uil
dan begroo| De belaÍgrijkste oorzaak vooÍ dit verschil ligt in het lèir dat in het laatste kwaÍaal besloten
werd om fondsen te gaan werven voor een vervangende bestelbus. Deze wervingsactie leverde ruim€ 20.000
op en eind december 2017 kon dàn ook een vervangende besrelbus wordcn èangeschaft. De aanschatlng van
de nieuwe bus zal in de komendejaÍen zorgen voor een verhoogde afschÍijvnrgstasr.

Mei betrekking tot ontvangen giften dienl het volgende re worden opeemeÍkti
Vanafoprichting woÍden de van pa.ticulieÍen en via kerkelijke collecien onrvansen giften niel als opbrengst
veranlwoord- maar direct toegevoegd aan het zg. goederenfonds. De in dit fords aldus beschikbaar zijnde
middelen woÍden aangewend ter aanvulling van de aan de deelnerners te verstrekken voedselpakketren. In
2017 s.erd € 5.020 ontvangen. aangewend \,!,erd een bedÍag van € 6.850, zodar het saldo van he!
goederenfonds afnam met € 1.830, van€ 11.372 nàaÍ€ 9.542.

Ultimo boekjaar bestaan geen concrere (investerings)plannen.
Het bestuur heefi besloten om het resultaat ad € 16.895 toe re voegcn aan de Vrije Reserve. De Reserve stjjgt
daardoor van € ló.040 naar € 32.9i5.
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Verwachtingen 2018

In september 2017 werd de begroting vastgesleld voor 2018 waaÍin de opbrengsten resp' en koden vorden

nemoo. oD t l'._00 rerp. t l_.<50, nelgeel rer leer in eer re:al'el 'dlou \ a.l t 'r'060"'";"'H;;i.;";;i;." 
"i."r,,Ë 

g.r,ot,a." met rle aanschar van de vervaDsende besierbus en de

daannee hogere afschrijvingskosten.

In 2018 moet rekening lvorden gehouden met de moeelijkheid dar de huxroleÍeenkomst met de Gemeente

iii.frtr" v..lr -L *".a* opgezegd Mede ;n goed o'verLg met de Gemeenre Strchtse lecht wordt gezocht

ir"r-Inos"iijk. a,"."i""*,ï" ai** **ír *kenLntte houden m(t t'oís hogere kosten op het gebied

van huisvesting alsme.le met verhuis_ en herinrichtingskosten'

In20lTdaaldehelaantaldeelnenersvan94(2jjpeísonen]pcl]]anuarlnaaro](244peÍ§onen)per3]
à""".t"i. fn zor: *.ta teslolen lot een veruiming ian de roelaringscrireria' ondanks tret feit dat in 2017 de

;;; i;;,.;ii., 
" ".'"". 'enrimo 'eiode dr. dt ' 1 e, ror 'r:ig:ns \al r'er deerrener'da.lrar'

6o1 n..'l nq3ng tdn 20 8,'Llrer de crireÍ,d uor'ler aargep''r''q' \ e n'nd

We hebben er veÍrouwen io dat wij ondanks de veÍruiming in loeLatingscriteria onze deelÍemeN ook in 2018

naaÍ behoren te kunnen bedienen
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Stichting VoedselbankStichtseVecht

BALÀNS PER 3I DECEMBFJR

MATfRIÉLE VASTE ACTIVA

VORDERINGEN
Overlopende acriYà

LIQUIDE MIDDELEN
Banken

KAPITAAL

Besremmingsreserve

KORTLOPENDE SCHULDtrN
Goederenfonds
Crediteuren
Overige schulden

21.691

l8 027

12.935

l5 064 22.12s

54.184 29.755

16.040

:t2.9:ti 16.040

11j12
265

2.078

2t.819 13.715

54.781 29-7s5

9.542
t'76

l2.l:ll
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20t7

1_823

19.870
5.381
t500

2016

6.881

1,19

Blz. I
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2017

tluisvestingskosten

Kantoor- en orgànisatiekosten
Kosten fondsenwerving en PR
Kosten logistiek
Kosten inzameling
Afschrijvingen

Exploitàtieresultàat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor toevoeging ran reserves

Toegevoegd aan de bestemmingsreseNe

Toe te voegen r€sp. te onttrekken àan de Vrije Reserve

8.1l9
3.613
3.488

t0
6i5
r82

5.169

38.258

Stichting VoedselbankStichtseVecht

trXPLOITATItrREKENING 2016

Inkomsten
Giften

17.042

- l1'7

i6.895

13.31l

- 7.356

113

- '7 _469

- 1.469

7.9',11

2_',/34

3 _4',79

212
l_305

248
4.712

21.216 2n 667

16.895

Blz- 2



Stichting Voedselbrnk Stichtse Vecht

GRONDSLAGEN VOORWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Male.iële vaste activa
De materiële vaste activa rvorden gewaardeerd reeen aànschafflnqswaarde. onder aftr-ek van de
afschrijvingen.
Afschri.jvingen vinden plaars volgens her Lineaire systeem. op basis van de vemachre economische

Overise activa en p4§siva
Deze worden. voorzover niel anders velmeld, gewaardeerd regen nominale waarde_

Resultaatbepaling
Opbrengsten wordcÍ slechrs !erantwoord voorzover ze daadwerketjjk zijn onrvangen.
Ko.rer sorden \ e'allsoo-d' oor,,o\.,,e,,Ur \ oor,, en.

([|y,rJHï.Iïi.rKEN.*t
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Stichting yoedselbank Slichtse Vecht

TOELICHTING OP DE BALANS
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)ot7

AKTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde per I januaÍi
Investeringen
AÍboekinsen

Afschrijvinsen

Boekwààrde per 3l december

6.881
r 9.981

19.981
, 5 169

8.521
3.066

3_066
4.712

2016

6-881

3t-12-2016

21.693

Voor een nadere specifrcatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bladzijde 10 van dit rapport.

Vorderingen

Te ontvangen bedragen
Te ontvangen interest
Vooruitbetaalde kosten

37-12-2017

18.000
3

14

7.500
7.500
2.000
t.000

18.000

Ten tijde van het opstellen van dezejaarrekening lvaren alle roesezegd bedragen ontvangen.

Liquide middelen

Rabo 1389.13.536
Rabo deposiro 1034.3686.66

l5
114

ta-021

De te ontvangen bedragen betreffen de per 3 I december 20 17 roegezegde bij &agen ter financiedng van de
d.d. 20 december 2017 aangeschafie veÍvangende besrelbus.

149

De specificatie luidt als volgti

Sdchring Orànje Fonds
Kansfonds
Stichting Annoedefonds
Voedselbanken Nederland

15.064 '7 _125

15_000

Blz. 4
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg -

Hel goederenfonds kende jn 2017 hcl volgende verloop

Saldo per I januari 2017:
OntvaÍgsten 2017

Af Bestedingen

Saldo per 3l december 2017

PASSryA

Kapitaal

Sland per I j anuari 20 I 7

Toeloeging resultaat 20 1 7

Stand per 31 december 2017

Bestemmlngs Vrije

r6.040
16.895

Toiaal

16.040
16.895

32.93S 32.935

3t -12-2n11

9.542

31-12-2016

Kortlopende schulden

Goederenfonds 9.5,12 | 37)

11,312

Aan het goederenfonds worden de van parriculieÍen om!àngen giften, alsmede de via diaconieën ontvangen colecren
opbrengsten toegevoegd. Evenecns worden ontvangslen begevoegd voor zover gifren specifiek door de gever zijn
besiemd voor aanwending ten behoeve van de voedselpakketten.
Aanwending van het goedeÍenfonds komt dhect ftn goede van onze deelnenrers, en wordt uitsluitend gebruikt voor.le
aanschaf van voedselproducten.

11.372
5.020

16 792
- 6 850

9.512

Blz. 5
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Stichting Voedselbank Stichtse Vccht

TOELICHTING OP DE BALANS - 2è v€rvolg

Crediteuren

3t-12-2017 3t -12-2016

265176

176 265

Hel saldo cÍediteuren beteft de per 31 december van het boekjaar ontvangen. nog niet betàalde fàcturen. Her saldo koml
overeen met de sub-adminisfatie crediteuren.

Overige Schulden

Leningen OG
Afrekening seÍvicekoslen
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen telefoonkosten
Nog te betalen verzekerinqskoÍen

10.000

2.462
l3

52

2_062

12

4

t2.t3l 2.078

Leningen OG
Dit betreli een tweetal onderhandse, renteloze leningen versÍekt in het kader van de voorlinanciering van de
d.d- 20 december 2017 aàngeschaft bestelbus.
Beide leningen werden na ontvangst van de ter zake toegezegde bedragen (zie te ontvangen bedÍagen op blz. 4) algelost.

AÈekening Servicekosten
De servicekosten, wàaÍln begrepen energiekosten, rvorden door de gemeente Stichtse Vecht blj wijze van voomchot
middels de huumota in rekening gebracht, dit op grond van de met de gemeente gesloren luurovereenkomst.
De afiekening servicekosten betreffen een schatling !an de Ic verwachten na-berekening.

Blz.6



Stichting Voedselbànk Stichtse Vecht

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
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2017

5.200
20.535

9.84',7

2.000

2016

Giften:

overheid
Bedrijfsleven
Kerken
Bijdrase Voedselbanken Nederland
Particulieren

Exploitatiekosten

Huisvestinqskosten

Huren
Energie- en servicckosten
Afvalverwerking

overige

TranspoÍkostcn

Brandstofl(osten
Houderschapsbelasting

Onderhoud
TransporL Rotterdàm
OveÍige auiokosten

Af: opbrengst busreclame

5.200
2.849
4.118
1.0,14

100

38.2s8 l3-ll I

5_186

1.037
l_564

111

)21

5.155
1.045
1.536

39
202

8.t t9 7.977

t362
440

1.425

:140

769
460

1.639
578

14
2

3.163
150

3.48,1
'750

3-613 2.734

Blz. 7



Stichting Voedselbànk Stichtse Vecht

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - í" vervolg 20'17
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50
283
220
29
86

2 820

20'16

Kantoor- en orsanisatiekosten

overige
Administratie
Bijdrage in kosten DC Rotterdam

29

50
203

3.488 3-479

Kosten fondsenwervinq cn PR

Drukwerk
overlge

Kosten loeistiek

Kleine inventaris
Prinlbenodigdheden
Verpakkingsmaterjalen

ovenge

10

212

109
82

351
1',1

24t
158
'769

'74

212l0

635

218182

1.305

Kosten inzameline

Km vergoeding vrljrilligers 182

Blz. 8



Stichting Vocds€lbànk Stichhe Vecht

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - 2. vèrvolg 2017

Afschriivinlren (zie blz. 101 5.169

ADy,,o.ïH',Iir*KE*'Nt

150

3

20'16

1-712

Financiële baten er lasten

Bankl(osten
Ontvangen intereí

148

147 113

Blz. 9



StichtitrsVoeds€lbànkStichtseVecht

SPECIEICAUI.YAX DETA§IN AqIIVÀ
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Boekwaarde lnvesteringen Afschrijvingen
I-I-20t',7 201',7 20t1

Boekwaarde
31-12-2417

Stellingkasten, 19.5 mtr
Marktkamen, 2 sts

Legborden tbv stellingen
HP pinter
Koelkast RVS, 1.300 liter
Vrieskasi RVS. 1.300 liter
Koelelementen, 12 sts

K.atten. 60 srs 99-7677GB
Rolbanner (VBNL)
SteeklGr, I sts

Innarood thermometers, 2 sts
Reflectiehesjes,20 sts

Koelkasr RVS. 1.300 liter
Rolcontainers, 5 Ís
Schrob-boenmachine
VrieskastRVS, 1.100 liter
Koelboxen compleei 8 sts

460

10

,ol
266

440

t0

,.oi
266

20

55
2A

17
1.017

232
888

1.526

52
2A

1',]

648
232
464
736
432

l

,,i
790
2.17

5 :81 3.558 I 82u

FoÍd Tmnsit, 13-BK-RD
Mercedes Benz. V-819-.17

r.500
lll19.981 19.870

t500

1.500

6.88t

19.981 I 611 r9.870

5.169 21.693Totaàl màteriële vaste actiya 19.981

De bestelbus werd aangeschalt per 20 december 2017. De ai'schrijvingen vinden plaats met ingang december 2017.
op basis van 20 procentperjaar. Mer een restwaarde wordt daarbij geen rekening gehouden.

Blz. l0
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2018
begroot

2017
begroot

2011
g€realiseerd

Stichting VoedselbànkStichtse Vecht

Giften

Exploitatiekosten

Huisvestingskosien
Transportkosren
KaniooÈ en oEanisatie
Fondsenwening en PR
Logistiek
Inzameling
Afschrijvingen

12.100 15.200 u8 258

8.300
'I 150

i.120
t00
900

50
1_170

8.209
2.310
3.900

200
1.300

250
3.861

8.1 l9
3.613
3.488

t0
635
182

5 169

l7 u90 20.0i0 21.216

Exploitatieresultaat

Financièle lasten

4.690

r60

4.8t0

130

t7 _442

14',7

4.850 ,Í.960 16.89s

Blz. ll
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StichtseVecht

Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

BIJLAGE(N)



VERSLAG KASCONTROLE STICHTING VOEDSELBANK STICHTSE VECHT

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht heb ik de
jaarrekeninB 2017 van de Voedselbank Stichtse Vecht gecontroleerd.

Beoordeeld is of de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekenln8 over het
boekjaar 2017 een getrouw beeld geven van het vermogen en resultaat van de Stichting.
Hiervoor is op vrijdag 6 april 2018 door mU een bezoek gebracht aan de penningmeester van
de Stichting, de heer Teun Stoop. De balans, de exploitatierekening en de bijbehorende
toelichtinB waren reeds eerdeÍ beschikbaar gesteld.

Aan de hand van facturen, nota's, bestuursverslagen, diverse notiiies en bankafschriften zijn
de cijfers van de bëlans en de exploitatierekenin8 steekproefsgewijs gecontroleerd. De
administratie ziet er verzorgd uit en a lle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

De Begevens op de verschillende documenter zijn in overeenstemming met de cijfers en saldi
van de balans en de exploitatierekening. IUet betrekking tot kosten, opbrengsten en saldi zijn
deugdelijke bescheiden aanwezig.

Mijn conclusie is dat de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekeninB over 2017
een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de Stichting. Het positieve
resultaat van € 16.895 is in zijn geheel toegevoegd aen de vrije reserve, die derhalve eind
2017 een hoogte van € 32.935 heeft.

Het in 2013 gevormde coederenfonds heeft ultimo 2017 een omvang van € 9.542.

lk adviseer het bestuur van de Stichting de jaarÍekening 2017, conÍorm de statuten van de
Stichting, voor l juni 2018 vast te stellen en door a lle bestuursleden te laten ondertekenen.

eptil2078,Getekend te Maarssen op 6


