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Samenvatting

Met dit jaarverslag 2019 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 2019 reikten wij aan 93 gezinnen - 255 personen - voedselpakketten uit. In Z0l9 werd
door ons rekening gehouden met een gestage groei van het aantal klanten vanwege de verruiming van
de toekenningscriteria, de vernieuwing van de website waardoor het aanmelden eenvoudiger verloopt
en de verdergaande samenwerking met sociale wijkteams (SV/T) en dat resulteerde in I 14 gezinnen -

351 personen - eind december 2019. Daarnaastzagenwe ook een stijging van het aantal aanmeldingen
van stafu shouders via vluchtelingenwerk.
De voedselpakketten deelden wlj uit op de locaties in Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht.
Binnen onze Voedselbank zijn I l5 vrijwilligers werkzaam die ervoor zorgen dat elke vrijdagmiddag
de pakketten aan de deelnemers(klanten) kunnen worden uitgereikt. Een prestatie om trots op te zijn.

Met de Gemeente Stichtse Vecht vond regelmatig zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau overleg
plaats over de activiteiten en de positie van de Voedselbank en de rol die de Gemeente daarin kan
vervullen. De overleggen verliepen constructief en in goede harmonie. De huurovereenkomst voor het
pand te Bloemstede 3, Maarssen is verlengd tot december 2022

Ook in 2019 werden wij gesteund door de wekelijkse bijdrage van de vaste leveranciers (bakkers,

supermarkten, telers, groothandel etc.). Hun producten blijven een belangnjk 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 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 in20l9 een belangrijk aandachtspunt voor onze f --§,1-" 
-l

voedselbank. i **".;' 
i

Op 30 augustus werd een niet aangekondigde controle door de Houwers groep I '*,Ïï' lin h.t
kadervandevoedselveiligheidgehouden.Dezecontroledoorstondenwijlj:ffi'lmet
glans en scoordenggo/o. Wij behielden daarmee ons certificaat voor | :;:ffi i

voedselveiligheid. V/ederom een fantastische prestatie door de gezamenlijke I -- 
I

inspanningen van de vrijwilligers. | , -- 
l

Ook in financiële zin was 2019 een positiefjaar. De totale baten over dit boekjaar bedragen€22.129,
de totale lasten bedragen C 19.946 zodateen positief resultaat ontstaat van C2.183. Het gerealiseerde

resultaat over 2019ligt € 5.613 hogér dan het volgens de begroting verwachte resultaat. De baten

vielen € 1 .929 hoger uit dan begroot, terwijl lasten €,3.684lager uitvielen dan begroot.

Er bestaan ultimo boekjaar geen investeringsplannen.
Het bestuur heeft besloten om het over 2019 gerealiseerde resultaat ad€,2.183 toe te voegen aan de

vrije reserve. De vrije reserve stljgt daardoor van € 22.687 naar € 24.870.

Blz. -1-



QDyg.iHwi*KE*NL
Over het boekjaar 2019 heeft de heer E.J. Koning, penningmeester diaconie van de Ark in Maarssen,
op verzoek van het bestuur een kascontrole uitgevoerd. Het verslag van deze kascontrole is als bijlage
aan dit jaarverslag toegevoegd.

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

De Stichting Voedselbank Stichtse Vecht is lid van Voedselbanken Nederland. Eind 2019 waren 170
voedselbanken lid van deze in 2013 opgerichte Vereniging. Bij deze 170 voedselbanken zijn wekelijks
12.000 vrijwilligers actief om een of meer keer per week voedsel inte zamelen en uit te reiken aan
ongeveer 151.000 Nederlanders die aangewezenzijnop de hulp van de voedselbank.
Een bestuursafuaardiging van Voedselbank Stichtse Vecht woonde alle Algemene
Ledenvergaderingen van Voedselbanken Nederland brj.

Verwachtingen 2020

Voor 2020 wordt een verlies begroot van € 7.820. Dit resultaat ligt beduidend lager dan hetgeen in
2019 werd gerealiseerd. Dit wordt vooral veroorzaakt doord at in 2019 met name in het kader van de
actie Sponsormaatje en de reclame op de bus een aantal bedragen voor meerdere jaren vooruit werd
ontvangen.

In de loop van2020 zal op het uitgiftepunt Maarssen hetz g.n. winkel concept worden ingevoerd
waardoor onze klanten zelf een keuze kunnen maken in welke boodschappen men voor de komende
week wil hebben. Met deze keuzevrijheid komen wij tegemoet aan de wens van onze klanten om hun
maaltijden zelf te kunnen samenstellen en niet aflrankelijk meer zijnvan hetgeen wij in de kratten
doen. Het invoeren van het winkelconcept vergt een investering van circa 20.000 euro. De benodigde
gelden zullen worden geworven bij diverse fondsen. De verwachting is dat de financiering van het
project zal slagen. Voor onze vrijwilligers betekent de concept wisseling ook een verandering in de
werkzaamheden. In het algemeen zijn onze vrijwilligers voorstander van de voorgenomen wijzigingen
en wij hebben er vertrouwen dat dit winkel concept project zal slagen.

De verwachting is dat het aantal klanten in2020 verder zal toenemen mede door de verdere
verruiming in de toelatingscriteria en de verdergaande samenwerking binnen het sociaal domein van
de gemeente. V/ij hebben er vertrouwen in dat, ondanks de verwachte toename van het aantal klanten
wij, mede door het inzetten van het winkel concept, ook in2020 onze klanten naar behoren zullen
kunnen bedienen.

Namens het stichtingsbestuur van Stichting Voedselbank Stichtse Vecht:

Maarssen, juni 2020

Jeannette Bonouvrié
Secretaris nrngmeester
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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, 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 her screenen van de klanten.  
 
De afdeling Aanmelden en Screenen heeft het gehele jaar het verloop van aan- en 
afmeldingen van klanten bijgehouden en in de stuurgroepvergaderingen gepresenteerd (zie 
onderstaande tabel). In totaal zijn er 52 klanten gestopt met het ophalen van een 
voedselpakket bij onze voedselbank. 
 
       

Klantenoverzicht 2019 
Datum Totaal uitgiftepunten Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht 

      
ultimo  

Klanten/ 
Huishoudens 

1 persoons 
huishoudens 

Eenouder  
gezin 

Kinderen 
   < 18 jaar 

Totaal 

januari 94 27 31 116 280 
februari 85 24 28 104 254 
maart 99 25 33 128 306 
april 99 25 34 125 299 
mei             99 24 34 123 297 
juni 88 23 30 115 271 
juli 90 23 36 119 276 

augustus 90 22 37 118 276 
september 93 23 37 119 280 
oktober 89 19 31 128 285 
november 107 25 39 150 338 
december 114 28 41 151 351 
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Vanaf 1 januari 2019 worden door Voedselbanken Nederland nieuwe criteria gehanteerd voor 
klanten om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Het basisbedrag per huishouden 
wordt vanaf die datum:  
€ 135 (voor levensonderhoud te besteden bedrag), terwijl daar voor elk volgend gezinslid € 90 
aan wordt toegevoegd. Dit leidt tot het volgende overzicht: 
 
Kinderen  alleenstaande  echtpaar 
0   € 225    € 315      
1   € 315            € 405 
2   € 405               € 495 
3   € 495    € 585  
4   € 585    € 675 
 

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 klant een toekenning dan geldt deze voor een periode van 3 maanden. Daarna volgt 
nieuwe toetsing en weer eventuele toekenning voor 3 maanden. Klanten ontvangen 
voedselpakketten gedurende maximaal 3 jaar, tenzij er redenen zijn om te verlengen. Dit ter 
beoordeling aan de stuurgroep Screenen. 
 

 
Inzameling goederen 
In 2019 werden de vaste leveranciers bezocht door de stuurgroep leden die verantwoordelijk 
zijn voor de voedselverwerving.  
De belangrijkste vaste leveranciers zijn: 

 Albert Heijn (Maarssenbroek, Maarssen-dorp, Breukelen) 
 Jumbo (Breukelen) 
 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. 
 
Door de toename van het aantal klanten nam de voorraad snel af en werd er vaker een beroep 
gedaan op het goederenfonds. Ook werd er daarom een extra supermarktactie gehouden. 
 
In het najaar is er een werkgroep uit het bestuur en stuurgroep samengesteld om de 
mogelijkheid te onderzoeken of onze voedselbank over kan gaan op het winkelconcept. 
Inmiddels is besloten om hiertoe over te gaan hetgeen zal leiden tot investeringen in koel- en 
vriescapaciteit, maar ook tot aanpassingen in het pand. 
Doordat de huurovereenkomst verlengd is tot en met december 2022 lijkt dit nu haalbaar, en 
economisch verantwoord. 
 

Vervoer 
De chauffeurs en bijrijders hebben zich ook dit jaar weer ingezet om de vaak zware 
werkzaamheden uit te voeren. 
Wekelijks zijn er vele geplande ritten maar ook werd er vaak adhoc een beroep gedaan op de 
chauffeurs. Mede door hun flexibele instelling lukte het om ook deze ritten te doen. 
 
Public Relations, fondsenwerving en acties 
In 2019 werd er in september en in december winkelacties 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) 
 Jumbo (Breukelen) Hierbij werd gebruik gemaakt van kaartjes met een afbeelding en 

barcode van houdbare of verse producten met een bepaalde waarde. Aan de kassa 
werd de barcode gescand en afgerekend. De voedselbank kon dan op een later moment 
dit tegoed besteden aan producten waar op dat moment behoefte aan was ontstaan. 

Er zijn dit jaar 24 (inzamelings-)acties geweest van scholen, kerken en particulieren. Dit 
leverde veel producten op. 
Het is moeilijk om 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.  
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Er is echter één initiatief dat we toch apart willen vermelden: 
De Midsummer Haringparty!  
Geheel belangeloos heeft Harry van Goor van de gelijknamige Vishandel 
op het Pieter de Hooghplein samen met zijn dochter Janneke haring 
gesneden. Eerst voor alle klanten van de voedselbank tijdens de uitgifte 
en aansluitend voor alle vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet. 
Het initiatief werd door iedereen bijzonder gewaardeerd! 
 
 
 

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,  
ontvangen een certificaat op naam en hun naam wordt vermeld op het daartoe bestemde bord 
op de voedselbank. 
Het blijft moeilijk om hiervoor sponsoren te vinden. 
 
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 klanten alleen in overleg met het bestuur gegeven. 
 
 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers zin 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 2019 waren ca. 115 vrijwilligers actief voor onze voedselbank, waarvan circa 90 direct 
betrokken bij het ophalen, sorteren, opslaan en verwerken van de binnenkomende goederen en 
de uitgifte van de pakketten aan onze klanten. 
Daarnaast zijn er actievrijwilligers die oproepbaar zijn voor supermarktacties. Zij kwamen dit 
jaar één of meerdere keren in actie. 
 
Door een aantal vrijwilligers werd veel aandacht besteed 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 
deze keuzevrijheid wordt erg gewaardeerd. 
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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. Normaliter werd de 
overeenkomst verlengd met 1 jaar. Na overleg is de overeenkomst nu verlengd tot en met 31 
december 2022. 
 
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 
De website www.voedselbankstichtsevecht.nl werd 
vernieuwd. 
Er is dezelfde lay-out als Voedselbanken 
Nederland gebruikt. We willen hiermee de 
herkenbaarheid en vindbaarheid voor potentiële 
klanten vergroten. Onze sponsoren worden 
duidelijk vermeld met logo. 
Nieuws en foto’s over acties werden regelmatig 
geplaatst. 
Voedselbank Stichtse Vecht heeft ook een 
facebookpagina. Hier worden nieuwsitems, onze 
sponsoren en nieuwe leden van de club van 100 
vermeld. We hopen hiermee een nog grotere groep 
mensen te bereiken. 

 
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  
 Penningmeester: Teun Stoop 

 
Samenstelling Stuurgroep 
 

 Aanmelden en Screenen: Aartje en Ike Roetman 
 Vervoer: Sjoerd de Boer en Wim Peeters 
 Logistiek: Conny Verkerk 
 PR, Fondsenwerving en acties : Marian de Winter, Liesbeth van den Berg (tot 1-9- 2019) en 

Ben Ridder (vanaf 1-11-2019) 
 Vrijwilligers : Hanny Peters en Gonnie Jager 
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BALANS PER 31 DECEMBER              2019               2018  
         
 
 
Materiële vaste activa 
 
Inventaris  -    54 
Vervoermiddelen  11.878    15.874 
       
 
    11.878    15.928 
 
Kortlopende vorderingen 
 
Overlopende activa    1.798    2.481 
 
Liquide middelen 
 
Banken    25.209    20.956 
         
 
    38.885    39.365 
         
 
 
 
 
Kapitaal 
 
Vrije reserve  24.870    22.687 
Bestemmingsreserve  -    - 
       
 
    24.870    22.687 
 
Kortlopende schulden 
 
Goederenfonds  13.787    12.133 
Crediteuren  211    3.928 
Overige schulden  17    617 
       
 
    14.015    16.678 
         
 
    38.885    39.365 
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EXPLOITATIEREKENING OVER               2019               2018  
         
 
 
Inkomsten 
 
Giften    22.129    12.867 
 
 
Kosten 
 
Huisvestingskosten  9.122    6.183 
Transportkosten  1.861    5.746 
Kantoor- en organisatiekosten  4.022    4.358 
Kosten fondsenwerving en PR  61    46 
Kosten logistiek  511    806 
Kosten inzameling  160    65 
Afschrijvingen  4.050    5.765 
       
 
    19.787    22.969 
         
 
Exploitatieresultaat    2.342   - 10.102 
 
Financiële baten en lasten   - 159   - 146 
         
 
Resultaat voor toevoeging aan reserves    2.183    - 10.248 
 
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve    -    - 
         
 
Toe te voegen resp. te onttrekken aan de vrije reserve   2.183   - 10.248 
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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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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
AKTIVA 
 
 
                         2019                            2018 
         
Materiële vaste activa 
 
Boekwaarde per 1 januari    15.928    21.693 
Investeringen    -    - 
Afschrijvingen   - 4.050   - 5.765 
         
 
Boekwaarde per 31 december     11.878    15.928 
         
 
 
Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bladzijde 16 van dit rapport. 
 
 
 
                   31-12-2019                      31-12-2018  
         
Kortlopende vorderingen 
 
Vooruitbetaalde kosten    1.798    2.481 
         
 
    1.798    2.481 
         
 
 
 
 
 
Liquide middelen 
 
Rabo 1389.13.536    25.209    20.956 
         
 
    25.209    20.956 
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TOELICHTING OP DE BALANS – vervolg – 
 
PASSIVA 
 
 
Kapitaal 
    Bestemmings          Vrije  
       reserve         reserve        Totaal 
       
 
Stand per 1 januari 2019  -  22.687  22.687 
Toevoeging uit resultaat 2019  -  2.183  2.183 
         
 
Stand per 31 december 2019  -  24.870  24.870 
         
 
 
 
 
                   31-12-2019                      31-12-2018  
         
Kortlopende schulden 
 
Goederenfonds    13.787    12.133 
         
 
    13.787    12.133 
         
 
 
Aan het goederenfonds worden de van particulieren ontvangen giften toegevoegd. Eveneens worden 
ontvangsten toegevoegd voor zover giften specifiek door de gever zijn bestemd voor aanwending ten 
behoeve de voedselpakketten. 
Tot en met 2018 werden van diaconieën ontvangen collecten toegevoegd aan het goederenfonds. Het bestuur 
heeft besloten om deze ontvangsten met ingang van het jaar 2019 te beschouwen als een bijdrage ten 
behoeve van de exploitatie tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.  
Aanwending van het goederenfonds komt direct ten goede van onze deelnemers, en wordt uitsluitend 
gebruikt voor de aanschaf van voedselproducten. 
 
Het goederenfonds kende in 2019 het volgende verloop: 
 
Saldo per 1 januari        12.133 
Ontvangsten 2019        9.438 
         
 
        21.571 
          
Af: Bestedingen 2019        - 7.784 
         
 
Saldo per 31 december 2019        13.787 
          
 
In het saldo per 31 december 2019 is tevens begrepen een bedrag van € 2.000, welk bedrag specifiek werd 
ontvangen ter besteding aan producten met betrekking tot een gezonde leefstijl.  
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TOELICHTING OP DE BALANS – 2e vervolg – 
 
 
                   31-12-2019                     31-12-2018 
         
 
 
 
 
Crediteuren    211    3.928 
         
 
    211    3.928 
         
   
 
 
Overige schulden 
 
Nog te betalen bankkosten    13    13 
Nog te betalen telefoonkosten    4    4 
Vooruit gedeclareerde bijdrage sponsormaatjes    -    300  
Vooruit gedeclareerde bus reclame    -    300 
         
 
    17    617 
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 
  
 
Inkomsten        2019        2018 
     
 
Giften: 
 
Overheid  5.200  5.200 
Bedrijfsleven  3.460  3.968 
Kerken  9.074  2.180 
Bijdrage Voedselbanken Nederland  1.045  1.034 
Particulieren  500  485 
Aktie sponsormaatje  2.850  - 
     
 
  22.129  12.867 
     
 
 
 
Exploitatiekosten 
 
Huisvestingskosten: 
 
Huren  5.343  5.264 
Energie- en servicekosten  1.069  1.053 
Vrijval gereserveerde energie- en servicekosten  - - 2.062 
Afvalverwerking  2.101  1.690 
Schoonmaakkosten  414  238 
Overige  195  - 
     
 
  9.122  6.183 
     
 
 
 
 
 
Transportkosten: 
 
Brandstofkosten  1.577  1.890 
Houderschapsbelasting  519  515 
Verzekering  1.994  1.992 
Onderhoud  677  1.230 
Overige autokosten  194  119 
     
 
  4.961  5.746 
 
Af: opbrengst busreclame - 3.100 - - 
     
 
  1.861  5.746 
     
  



Blz. -15- 
 

 
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING – vervolg - 
  
 
        2019         2018 
     
 
Kantoor- en organisatiekosten: 
 
Telefoonkosten  51  51 
Internetkosten  329  285 
Representatiekosten  95  74 
Overige  32  373 
Administratie  86  86 
Bijdrage in kosten RDC Rotterdam  3.429  3.489 
     
 
  4.022  4.358 
     
 
 
Kosten Fondsenwerving en PR: 
 
Overige  61  46 
     
 
 
Kosten Logistiek: 
 
Kleine inventaris  53  267 
Printbenodigdheden  62  67 
Verpakkingsmaterialen  379  444 
Overige  17  16 
     
 
  511  806 
     
 
 
Kosten Inzameling: 
 
Kilometervergoeding vrijwilligers  160  65 
     
 
 
Afschrijvingen (zie blz. 16):  4.050  5.765 
     
 
 
Financiële baten en lasten 
 
Bankkosten  159  146 
     
 
  159  146 
     
  



Blz. -16- 
 

 
SPECIFICATIE VAN DE VASTE ACTIVA 
  
  
 
 
  Boekwaarde   Investeringen Afschrijvingen   Boekwaarde 
     1-1-2019            31-12-2019 
         
 
Vriekast RVS, 1.300 ltr  54  -  54  - 
         
 
  54  -  54  - 
         
 
 
Mercedes Benz, V-819-JZ  15.874  -  3.996  11.878 
         
         
 
 
TOTAAL VASTE ACTIVA  15.928  -  4.050  11.878 
         
  
 
 
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 
                2020               2019                2019  
             
 
Inkomsten 
 
Giften    13.645    20.200    22.129 
 
Exploitatiekosten 
 
Huisvestingskosten  9.400    8.900    9.122 
Transportkosten  3.330    5.040    1.861 
Kantoor- en organisatie  4.020    4.460    4.022 
Fondsenwerving en PR  100    -    61 
Logistiek  250    900    511 
Inzameling  200    130    160 
Afschrijvingen  3.996    4.050    4.050 
           
 
    21.296    23.480    19.787 
             
 
Exploitatieresultaat   - 7.651   - 3.280    2.342 
 
Financiële baten en lasten   - 169   - 150   - 159 
             
 
Resultaat voor bestemming   - 7.820   - 3.430    2.183 
 
Dotatie bestemmingsreserve    -    -   - 4.000 
             
 
Resultaat    - 7.820   - 3.430   - 1.817 
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VERSLAG KASCONTROLE STICHTING VOEDSELBANK STICHTSE VECHT

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht heb ik de jaarrekening 2019
van de Voedselbank Stichtse Vecht gecontroleerd.

Bij deze controle is beoordeeld of de balans per 31 december 2019 en de exploitatierekening over

het boekjaar 2019 een getrouw beeld geven van het vermogen en resultaat van de Stichting. Hiertoe
werd door mij een bezoek gebracht aan de penningmeester van de Stichting, de heer T. Stoop. De

balans, exploitatierekening met bijbehorende toelichting waren reeds eerder aan mij ter beschikking

gesteld.

Aan de hand van externe bescheiden, in- en verkoopfacturen, bankafschriften en overige notities 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 exploitatierekening. Met betrekking tot opbrengsten, kosten en balansposities zijn

deugdelijke bescheiden aanwezig.

Mijn conclusie is dat de balans per 31 december 2019 en de exploitatierekening over 2019 een

getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de Stichting.

Het positieve resultaat ter hoogte van € 2.183 werd toegevoegd aan de vrije reserve, die daarmee

toenam van € 22.687 naar € 24.870.

Het in 2013 gevormde Goederenfonds nam per saldo toe met € 1.654 naar € 13.787.

Op grond van het voorgaande adviseer ik het bestuur van de Stichting om de jaarrekening 2019

conform statuten vast te stellen en te laten ondertekenen door alle bestuursleden.

Maarssen, juni 2020

Erik-Jan Koning


