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Samenvatting 
Met dit jaarverslag 2018 willen wij een breder en dieper inzicht verschaffen in het reilen en 
zeilen van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht. 
Onze doelstelling is: 
 het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel 

uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld; 
 het tegengaan van verspilling van voedsel. 
 
Begin januari 2018 reikten wij 94 voedselpakketten uit. Er werd door ons in 2018 rekening 
gehouden met een gestage groei van het aantal deelnemers vanwege de verruiming van de 
toekenningscriteria maar de aantallen bleven gedurende het jaar stabiel. Eind december 2018 
deelden wij aan 93 gezinnen – totaal 255 personen – voedselpakketten uit op de locaties in 
Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht. 
Binnen onze Voedselbank zijn 114 vrijwilligers werkzaam die er voor zorgen dat elke 
vrijdagmiddag de pakketten aan de deelnemers kunnen worden uitgereikt. Een prestatie om trots 
op te zijn. 
 
Ook in 2018 werden wij gesteund door de 
wekelijkse bijdrage van de vaste leveranciers 
(bakkers, supermarkten, telers, groothandel 
etc.). Hun producten blijven een belangrijk deel 
vormen van de voedselpakketten. Mede door 
regelmatige publiciteit bleef het enthousiasme 
van scholen en kerken om (wekelijkse) 
inzamelingsacties te houden groot en kwamen 
particulieren langs met tassen vol producten.  
 
Alle van particulieren en via kerkelijke collecten ontvangen giften werden toegevoegd aan het 
Goederenfonds. Daarmee konden de voedselpakketten in tijd van schaarste in het aanbod 
aangevuld worden met gekochte maaltijdproducten (bijvoorbeeld verse groente, fruit of zuivel). 
  
 
 
Voedselveiligheid was ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt 
voor onze voedselbank. Op 7 december lukte het ons om bij een 
niet aangekondigde controle door de Houwers groep in het kader 
van de voedselveiligheid een 9,8 te scoren en daarmee ons 
certificaat voor voedselveiligheid te behouden. Een groot 
compliment aan al onze vrijwilligers die zich wekelijks inspannen 
om aan de eisen hiervoor te voldoen is op zijn plaats.   
   
 
 
In financiële zin was 2018 weer een verlieslatend jaar. De totale baten over dit boekjaar 
bedragen € 12.867, de totale lasten bedragen € 23.115, zodat een negatief resultaat ontstaat van 
€ 10.248. Het gerealiseerde resultaat over 2018 ligt ruim € 5.000 lager dan het volgens de 
begroting verwachte resultaat. Deze afwijking is voornamelijk toe te wijzen aan de hogere 
afschrijvingen op de per jaareinde 2017 aangeschafte bestelbus.  
 
Er bestaan ultimo boekjaar geen investeringsplannen. 
Het bestuur heeft besloten om het over 2018 gerealiseerde resultaat ad € 10.248 (negatief) te 
onttrekken aan de Vrije Reserve. De Vrije Reserve daalt daardoor van € 32.935 naar € 22.687. 
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Over het boekjaar 2018 heeft de heer L.J. Maan, penningmeester diaconie van de Ontmoetingskerk in
Maatssen, op verzoek van het bestuur een kascontrole uitgevoerd. Het verslag van deze kascontrole is
als bijlage aan ditjaarverslag toegevoegd.

Om de ANBI status te behouden en in het kader van transparantie worden alle jaarverslagen en
financiële verslagen vanaf de oprichting gepubliceerd op onze website:
www.voedselbankstichtsevecht.nl.

Binnen het bestuur hebben een tweetal mutaties plaatsgevonden, zo is per 16 februari 2018 de
toenmalig secretaris, de heer J. Dijkstra, benoemd in de functie van voorzitter na het vertek van de
heer J.A. Sterk per 1-1-2018. In de vacature van secretaris die hierdoor ontstond is tijdens de
stuurgroepvergadering van 28 juni 2018 mevrouw J.D. Bonouvrié benoemd per l juli 2018.

De Stichting Voedselbank Stichtse Vecht is lid van Voedselbanken Nederland. Eind 2018 waren 169
voedselbanken lid van deze in 2013 opgerichte Vereniging. Bij deze 169 voedselbanken zijn wekelijks
1 1.700 vrijwilligers actief om één of meer keer per week voedsel te verzamelen en uit te reiken aan
ongeveer 140.000 Nederlanders die aangewezen zijn op de hulp van de voedselbank. Een
bestuursafraardiging van Voedselbank Stichtse Vecht woonde alle Algemene Ledenvergaderingen van
Voedselbanken Nederland bij.

Verwachtingen 2019

Voor 2019 wordt een verlies begroot van € 3.430, een verbetering ten opzichte van 2018 derhalve van
ruim € 6.800. Deze verbetering wordt verwacht omdat eind 2018 concrete plannen zijn ontwikkeld en
in gang gezet om te komen tot een vorÍn van fondsen werving met als specifiek doel een structurele
dekking van onze exploitatiekosten. In 2019 zijnwe van start gegaan met het zg. sponsormaatje
project. Hierbij proberen we lokale ondernemingen gedurende een langere periode financieel aan ons
te binden.

Inmiddels is komen vast te staan dat wij onze locatie Bloemstede in Maarssenbroek op termijn zullen
moeten verlaten. Gemeente Stichtse Vecht heeft laten weten dat wij in ieder geval tot eind augustus
2020 de beschikking houden over het pand aan Bloemstede 3, maar voor de periode daarna bestaat
onzekerheid. Als bestuur zijn we druk bezig om, in overleg met de gemeente te bezien welke
alternatieven mo gel ij k haalbaar zijn.

Het aantal deelnemers is in de loop van 2018 wij stabiel gebleven, dit ondanks vemriming in de
toelatingscriteria. Ook in de komende tijd houden wij er rekening mee dat toelatingscriteria verder
zullen worden vemrimd. Een eventuele stijging in ons aarfial klanten ligt daaÍb| voor de hand, maar
wij hebben er vertrouwen in dat wij ook in2019 onze klanten naar behopren zullen kunnen bedienen.

Namens het stichtingsbestuur van

Jeannette Bonouvrié,
Secretaris

Stichting Voedselbank Stichtse Vecht:

Teun Stoop, J Dijkstra,
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht 
Hoewel de Maarssense kerken nauw betrokken zijn geweest bij de oprichting van onze 
voedselbank in 2012 is de stichting neutraal en gericht op heel de gemeente Stichtse Vecht 
(opgebouwd uit: Maarssen(broek), Breukelen, Loenen, Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, 
Loenen a/d Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Kockengen, Bethune/Molenpolder, Oud-
Zuilen, Tienhoven en (oud)Maarsseveen). 
 
Het bestuur van Voedselbank Stichtse Vecht bestaat uit 3 leden (voorzitter, penningmeester en 
secretaris), bijgestaan door een stuurgroep van 9 leden. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk 
voor een “afdeling”. 
 
 
Aanmelden en Screenen 
Een vaste groep vrijwilligers van de Afdeling Aanmelden en Screenen werkte ook dit jaar op 
een klantvriendelijke manier aan het screenen en herscreenen van de deelnemers.  
 
De afdeling Aanmelden en Screenen heeft het gehele jaar het verloop van aan- en afmeldingen 
van deelnemers bijgehouden en in de stuurgroepvergaderingen gepresenteerd (zie onderstaande 
tabel). In totaal zijn er 78 deelnemers gestopt met het ophalen van een voedselpakket bij onze 
voedselbank. 
       

Deelnemersoverzicht 2018 
Datum Totaal uitgiftepunten Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht 

  Deelnemers 
Huishoudens 

1 persoons 
huishoudens 

Eenouder  
gezin 

Kinderen Totaal 

januari 90 31 29 89 248 
februari 86 28 27 94 246 
maart 88 29 28 98 250 
april 93 32 29 101 263 
mei 86 28 30 91 240 
juni 87 26 31 98 249 
juli 84 25 30 88 237 

augustus 83 24 28 92 242 
september 84 25 30 94 242 
oktober 80 24 27 89 228 
november 96 28 37 108 272 
december 93 26 31 103 266 
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Vanaf 1 januari 2018 worden door Voedselbanken Nederland nieuwe criteria gehanteerd voor 
deelnemers om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Het basisbedrag per 
huishouden wordt vanaf die datum  
€ 130 (voor levensonderhoud te besteden bedrag), terwijl daar voor elk volgend gezinslid € 85  
aan wordt toegevoegd. Dit leidt tot het volgende overzicht: 
 
kinderen  alleenstaande  echtpaar 
 0 € 215  € 300 
 1 € 300 € 385 
 2 € 385 € 470 
 3 € 470 € 555 
 4 € 555 € 640  

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor 
toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door 
het aantal inwonende gezinsleden.  

Krijgt de deelnemer een toekenning dan geldt deze voor een periode van 3 maanden. Daarna 
volgt nieuwe toetsing en weer eventuele toekenning voor 3 maanden. Deelnemers ontvangen 
voedselpakketten gedurende maximaal 3 jaar, tenzij er redenen zijn om te verlengen. Dit ter 
beoordeling aan de stuurgroep Screenen 
 
 
Inzameling goederen 
In 2018 werden de vaste leveranciers bezocht door de stuurgroepleden die verantwoordelijk zijn 
voor de voedselverwerving..  
De belangrijkste vaste leveranciers zijn: 

 Albert Heijn (Maarssenbroek, Maarssen-dorp, Breukelen) 
 Jumbo (Breukelen, Loenen) 
 Boni (Maarssenbroek) 
 Bidfood (voorheen Deli XL) (Nieuwegein) 
 Bakkerij Boekweit (Maarssen) 
 Bakkerij Ed van Dommelen (Maarssen) 
 Bakkerij Brokking (Breukelen) 
 Bakkerij Both (Loenen) 
 Midfresh (Harmelen) 
 CQ eten en drinken (Breukelen) 
 COOP ( Kockengen) 
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Logistiek (Inkomende goederen en Uitgifte) 
Ook dit jaar zijn de vaste vrijwilligers Logistiek er weer uitstekend in geslaagd om de grote 
stroom binnenkomende goederen zodanig te verwerken dat er, met in achtneming van de 
voedselveiligheidsregels, goed gevulde pakketten aan onze deelnemers konden worden 
uitgereikt. 
 
Ook de samenwerking met omliggende voedselbanken werd goed georganiseerd, zowel voor 
het krijgen van producten als voor het weggeven van eigen overschot. Dit vroeg eveneens een 
groot organisatievermogen en netwerkbeheer. 
 
Vervoer 
De chauffeurs en bijrijders hebben zich ook dit jaar weer ingezet om de vaak zware 
werkzaamheden uit te voeren. 
Om het zware tilwerk te verlichten is er door Lamcon constructie & montage B.V geheel 
kosteloos een oprijplaat gemaakt zodat de kratten in en uit de bus gereden kunnen worden. 
Ook zijn er afspraken gemaakt met de naastliggende school om onder strikte voorwaarden met 
de bus over het schoolplein te mogen rijden zodat we dicht bij de achteringang kunnen laden en 
lossen. 
 
 
Public Relations, fondsenwerving en acties 
In 2018 werd er een winkelactie gehouden waarbij door het winkelend publiek weer duizenden 
producten werden geschonken. 
Deze actie werd gehouden bij: 

 Albert Heijn (Maarssenbroek en Maarssen-Dorp) 
 Dirk van den Broek (Maarssen-Dorp) 

Diverse scholen en kerken hebben inzamelingsacties gehouden die heel veel producten 
opleverden. 
Het is moeilijk om nog iets specifieks te melden zonder iemand te kort te doen. Er waren heel 
veel fantastische initiatieven waaruit blijkt dat velen iets voor hun minderbedeelde medemens 
over hebben. Hartverwarmend! 
 
Club van 100 
Het wordt steeds moeilijker om voldoende geld voor de exploitatie van onze voedselbank te 
verkrijgen. Daarom is de stuurgroep PR, fondsenwerving en acties gestart met het benaderen 
van ondernemers die ons daarbij willen helpen. Zij worden benaderd met de vraag of zij de 
voedselbank voor 1 of meerdere jaren willen ondersteunen voor een vooraf afgesproken bedrag. 
 
Zij worden daarmee lid van de club van 100 en “sponsormaatje” van onze voedselbank. Zij 
ontvangen daartoe een certificaat en hun naam wordt vermeld op het daartoe bestemde bord op 
de voedselbank  
 
Communicatie 
Met alle vrijwilligers werd afgesproken dat informatie over Voedselbank Stichtse Vecht aan 
derden, uitsluitend door de vrijwilligers van Afdeling PR wordt gegeven. Zij houden alle 
gegevens actueel. Interviews op de locatie Bloemstede tijdens de uitgifte-uren op vrijdag 
worden in verband met de privacy van de deelnemers alleen in overleg met het bestuur gegeven. 
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Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze voedselbank. Immers: zonder vrijwilligers geen 
voedselbank! 
Mede om hen te bedanken voor hun inzet werd de nieuwjaarsreceptie gehouden op de locatie 
Bloemstede in Maarssen. 
 
Eind 2018 waren 114 vrijwilligers actief voor onze voedselbank, waarvan circa 90 direct 
betrokken bij het ophalen, sorteren, opslaan en verwerken van de binnenkomende goederen en 
het samenstellen van de pakketten voor onze deelnemers. Daarnaast zijn er actievrijwilligers die 
oproepbaar zijn voor supermarktacties. Zij kwamen dit jaar één of meerdere keren in actie. 
 
Grote aandacht besteedden onze vrijwilligers aan het klaarmaken van de ‘winkeltafel’. Elke 
week weer werden daar producten uitgestald die niet in de voedselpakketten konden worden 
gedaan. De deelnemers konden hieruit een keuze maken en zijn daar erg blij mee. 
 
 
Huisvesting 
Nog steeds is niet duidelijk of het pand waarin onze voedselbank gevestigd is en dat wij huren 
van de gemeente Stichtse Vecht een andere bestemming krijgt. We hebben wel bevestigd 
gekregen dat we tot eind augustus 2020 in het pand kunnen blijven. 
 
 
Gemeente Stichtse Vecht 
Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau zijn er goede contacten met de gemeente onder 
andere over bovenstaande huisvesting.  
Wij zijn de gemeente erkentelijk voor de ontvangen subsidie. 
 
 
Website 
Op homepage van onze website www.voedselbankstichtsevecht.nl 
werden nieuwsberichten geplaatst van alle activiteiten die er door 
en voor de voedselbank werden gehouden. Alle sponsors werden 
daar hartelijk bedankt voor hun bijdrage. In de rubriek Onze 
Sponsors werden alle organisaties vermeld die een actie hadden 
georganiseerd of geld hadden gedoneerd. Daarnaast werden via de 
website vrijwilligers geworven zodra er vacatures ontstonden.  
Vanaf november heeft de voedselbank ook een facebookpagina. 
Hier worden nieuwsitems en ook onze sponsoren en nieuwe leden 
van de club van 100 vermeld. We hopen hiermee een grotere groep 
mensen te bereiken. 
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Bestuur en stuurgroep 
Het Dagelijks Bestuur (DB) en de stuurgroep vergaderden 5x samen. Het Dagelijks Bestuur 
kwam ook 5x bijeen. De voorzitter leidde deze vergaderingen en de penningmeester gaf telkens 
een financiële update. Van alle bijeenkomsten werden door de secretaris verslagen gemaakt en 
een actie-en besluitenlijst bijgehouden. 
 
Samenstelling DB 
 

 Voorzitter: Jan Dijkstra 
 Secretaris: Jeannette Bonouvrié (per 01-07-2018) 
 Penningmeester: Teun Stoop 

 
Samenstelling Stuurgroep 
 

 Aanmelden en Screenen: Aartje en Ike Roetman 
 Vervoer: Sjoerd de Boer en Wim Peeters 
 Logistiek: Jeannette Bonouvrié (tot 01-07-2018)en Alice Stooker 
 PR, Fondsenwerving en acties : Jacqueline Stoop (tot 01-10-2018), Liesbeth van den 

Berg (vanaf 01-10-2018) en Marian de Winter 
 Vrijwilligers : Hanny Peters 
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BALANS PER 31 DECEMBER              2018               2017           
 
 
Materiële vaste activa 
 
Inventaris  54    1.823 
Vervoermiddelen  15.874    19.870 
        
    15.928    21.693 
 
Vorderingen 
 
Overlopende activa    2.481    18.027 
 
Liquide middelen 
 
Banken    20.956    15.064 
         
 
    39.365    54.784 
         
 
 
 
 
Kapitaal 
 
Vrije reserve  22.687    32.935 
Bestemmingsreserve  -    - 
        
    22.687    32.935 
 
Kortlopende schulden 
 
Goederenfonds  12.133    9.542 
Crediteuren  3.928    176 
Overige schulden  617    12.131 
        
    16.678    21.849 
          
    39.365    54.784 
         
 



 

 Blz. -9- 
 

 
 
EXPLOITATIEREKENING OVER               2018               2017           
 
 
Inkomsten 
 
Giften    12.867    38.258 
 
 
Kosten 
 
Huisvestingskosten  6.183    8.119 
Transportkosten  5.746    3.613 
Kantoor- en organisatiekosten  4.358    3.488 
Kosten fondsenwerving en PR  46    10 
Kosten logistiek  806    635 
Kosten inzameling  65    182 
Afschrijvingen  5.765    5.169 
        
    22.969   - 21.216 
          
Exploitatieresultaat   - 10.102    17.042 
 
Financiële baten en lasten   - 146   - 147 
          
Resultaat voor toevoeging aan reserves   - 10.248     16.895 
 
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve    -    - 
          
Te onttrekken resp. toe te voegen aan de vrije reserve  - 10.248    16.895 
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GRONDSLAGEN 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 te verwachten levensduur, en waar 
nodig rekening houdend met een te verwachten restwaarde. 
 
 
Overige activa en passiva 
 
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
Resultaatbepaling 
 
Opbrengsten worden slechts verantwoord voor ze daadwerkelijk zijn ontvangen. 
Kosten worden verantwoord voor zover ze zijn voorzien.   
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TOELICHTNG OP DE BALANS 
 
AKTIVA 
 
 
                         2018                            2017           
Materiële vaste activa 
 
Boekwaarde per 1 januari    21.693    6.881 
Investeringen    -    19.981 
Afschrijvingen   - 5.765   - 5.169 
          
Boekwaarde per 31 december     15.928    21.693 
         
 
 
Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bladzijde 16 van dit rapport. 
 
 
 
                   31-12-2018                      31-12-2017           
Vorderingen 
 
Te ontvangen bedragen    -    18.000 
Te ontvangen interest    -    3 
Vooruitbetaalde kosten    2.481    24 
          
    2.481    18.027 
         
 
 
De te ontvangen bedragen betreffen de per 31 december 2017 toegezegde bijdragen ter financiering van de 
d.d. 20 december 2017 aangeschafte vervangende bestelbus. 
De specificatie luidt als volgt: 
 
Stichting Oranjefonds        7.500 
Kansfonds        7.500 
Stichting Armoedefonds        2.000 
Voedselbanken Nederland        1.000 
          
        18.000 
         
 
 
 
Liquide middelen 
 
Rabo 1389.13.536    20.956    15.064 
          
    20.956    15.064 
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TOELICHTNG OP DE BALANS – vervolg – 
 
PASSIVA 
 
 
Kapitaal 
    Bestemmings          Vrije  
       reserve         reserve        Totaal 
        
Stand per 1 januari  -  32.935  32.935 
Toevoeging uit resultaat 2018  - - 10.248 - 10.248 
         
  -  22.687  22.687          
 
 
 
 
                    31-12-2018                        31-12-2017           
Kortlopende schulden 
 
Goederenfonds    12.133    9.542 
          
    12.133    9.542 
         
 
 
Aan het goederenfonds worden de van particulieren ontvangen giften, alsmede de via diaconieën 
ontvangen collecten-opbrengsten toegevoegd. Eveneens worden ontvangsten toegevoegd voor zover 
giften specifiek door de gever zijn bestemd voor aanwending ten behoeve de voedselpakketten. 
Aanwending van het goederenfonds komt direct ten goede van onze deelnemers, en wordt uitsluitend 
gebruikt voor de aanschaf van voedselproducten. 
 
 
Het goederenfonds kende in 2018 het volgende verloop: 
 
Saldo per 1 januari        9.542 
Ontvangsten 2018        7.253 
          
        16.795 
          
Af: Bestedingen 2018        - 4.662 
          
Saldo per 31 december 2018        12.133 
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TOELICHTNG OP DE BALANS – 2e vervolg – 
 
 
                   31-12-2018                     31-12-2017           
 
 
 
Crediteuren    3.928    176 
          
    3.928    176 
         
   
 
 
Overige schulden 
 
Leningen OG    -    10.000 
Afrekening servicekosten    -    2.062 
Nog te betalen bankkosten    13    13 
Nog te betalen telefoonkosten    4    4 
Nog te betalen verzekeringskosten    -    52 
Vooruit gedeclareerde bijdrage sponsormaatjes    300    -  
Vooruit gedeclareerde bus reclame    300    - 
          
    617    12.131 
         
 
 
 
Leningen OG 
 
Dit betreft een tweetal onderhandse, renteloze leningen verstrekt in het kader van de voorfinanciering 
van de d.d. 20 december 2017 aangeschafte bestelbus. 
  
Afrekening servicekosten 
 
De servicekosten, waarin begrepen de energiekosten, worden door de gemeente Stichtse Vecht bij wijze van 
voorschot middels de huurnota in rekening gebracht, dit op grond van de met de gemeente gesloten 
huurovereenkomst. 
Een afrekening van deze servicekosten over de afgelopen jaren wordt niet meer verwacht. 



 

 Blz. -14- 
 

 
    
TOELICHTNG OP DE EXPLOITATIEREKENING 
  
 
Inkomsten        2018        2017 
     
 
Giften: 
 
Overheid  5.200  5.200 
Bedrijfsleven  3.968  20.535 
Kerken  2.180  9.847 
Bijdrage Voedselbanken Nederland  1.034  2.000 
Particulieren  485  676 
      
  12.867  38.258 
     
 
 
 
Exploitatiekosten 
 
Huisvestingskosten: 
 
Huren  5.264  5.186 
Energie- en servicekosten  1.053  1.037 
Vrijval gereserveerde energie- en servicekosten - 2.062  - 
Afvalverwerking  1.690  1.564 
Schoonmaakkosten  238  111 
Overige  -  221 
      
  6.183  8.119 
     
 
 
 
 
 
Transportkosten: 
 
Brandstofkosten  1.890  1.362 
Houderschapsbelasting  515  440 
Verzekering  1.992  1.425 
Onderhoud  1.230  196 
Overige autokosten  119  340 
      
  5.746  3.763  
Af: opbrengst busreclame - - - 150 
      
  5.746  3.613 
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TOELICHTNG OP DE EXPLOITATIEREKENING – vervolg - 
  
 
        2018         2017 
     
 
Kantoor- en organisatiekosten: 
 
Telefoonkosten  51  50 
Internetkosten  285  283 
Representatiekosten  74  220 
Overige  373  29 
Administratie  86  86 
Bijdrage in kosten RDC Rotterdam  3.489  2.820 
      
  4.358  3.488 
     
 
 
Kosten Fondsenwerving en PR: 
 
Overige  46  10      
 
 
Kosten Logistiek: 
 
Kleine inventaris  267  109 
Printbenodigdheden  67  82 
Verpakkingsmaterialen  444  351 
Kantinekosten  -  77 
Overige  28  16 
      
  806  635 
     
 
 
Kosten Inzameling: 
 
Kilometervergoeding vrijwilligers  65  182      
 
 
Afschrijvingen (zie blz. 16):  5.765  5.169 
     
 
 
Financiële baten en lasten 
 
Bankkosten  146  150 
Ontvangen interest  - - 3 
      
  146  147 
     



 

 Blz. -16- 
 

 
 
SPECIFICATIE VAN DE VASTE ACTIVA 
  
  
 
 
  Boekwaarde   Investeringen Afschrijvingen   Boekwaarde 
     1-1-2018            31-12-2018 
         
 
Stellingkasten, 19,5 mtr  20  -  20  - 
Steekkar, 1 sts  3  -  3  - 
Koelkast RVS, 1.300 ltr  369  -  369  - 
Schrob-boenmachine  424  -  424  - 
Vriekast RVS, 1.300 ltr  790  -  736  54 
Koelboxen compleet, 8 sts  217  -  217  - 
          
  1.823  -  1.769  54          
 
 
Mercedes Benz, V-819-JZ  19.870  -  3.996  15.874                   
 
 
TOTAAL VASTE ACTIVA  21.693  -  5.765  15.928 
         
  
 
 
De bestelbus werd aangeschaft per 20 december 2017. De afschrijvingen worden berekend met ingang 
van december 2017, op basis van 20 procent per jaar. Met een restwaarde wordt daarbij geen rekening 
gehouden. 



 

 Blz. -17- 
 

 
 
             Begroting              Begroting           Gerealiseerd 
                2019               2018                2018  
              
Inkomsten  
Giften    20.200    12.700    12.867 
 
Exploitatiekosten 
 
Huisvestingskosten  8.900    8.300    6.183 
Transportkosten  5.040    3.150    5.746 
Kantoor- en organisatie  4.460    3.120    4.235 
Fondsenwerving en PR  -    100    46 
Logistiek  900    900    806 
Inzameling  130    50    65 
Afschrijvingen  4.050    1.770    5.765 
            
    23.480    17.390    22.969 
              
Exploitatieresultaat   - 3.280   - 4.690   - 10.102 
 
Financiële baten en lasten   - 150   - 160   - 146 
              
Resultaat    - 3.430   - 4.850   - 10.248 
             
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 



 

 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE(N) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 



VERSLAG KASCONTROLE STICHTING VOEDSELBANK STICHTSE VECHT 

 

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht heb ik de 

jaarrekening 2018 van de Voedselbank Stichtse Vecht gecontroleerd. 

Beoordeeld is of de balans per 31 december 2018 en de exploitatierekening over het 

boekjaar 2018 een getrouw beeld geven van het vermogen en resultaat van de Stichting. 

Hiervoor is op vrijdag 8 maart 2019 door mij 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, diverse notities en bankafschriften zijn de cijfers van de 

balans en de exploitatierekening steekproefsgewijs gecontroleerd. De administratie 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 betrekking tot kosten, opbrengsten en saldi zijn 

deugdelijke bescheiden aanwezig. 

Mijn conclusie is dat de balans per 31 december 2018 en de exploitatierekening over 2018 

een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de Stichting. Het negatieve 

resultaat van € 10.248 is in zijn geheel onttrokken aan de vrije reserve, die derhalve eind 

2018 een hoogte van € 22.687 heeft.  

Het in 2013 gevormde Goederenfonds heeft ultimo 2018 een omvang van € 12.133.  

 

Ik adviseer het bestuur van de Stichting de jaarrekening 2018, conform de statuten van de 

Stichting, voor 1 juni 2019 vast te stellen en door alle bestuursleden te laten ondertekenen.  

 

 

Getekend te Maarssen op 8 maart 2019, 

 

Leendert-Jaap Maan 

 

 


