
Financieel jaarverslag 2014 
 

 Stichting Voedselbank De Bilt 2014  
      

INKOMSTEN      

  totaal vrij te besteden koelbus geoormerkt 

donaties particulieren  5.515 2.371 3.144   
donatie part voor alleenstaande 
moeders 1.300    1.300 

donaties kerken  9.438 3.460 5.978   

donaties organisaties  3.167 742 1.925 500 

Lions  5.750   2.000 3.750 

ABN  2.000   2.000   

Voedselb NL  16.800 1.800 15.000   

Emmaus Bilthoven  18.000   14.440 3.560 

St Het Witte Kruis  5.000 5.000    

RK Bejaarden Zorg De Bilt   1.100    1.100 

rente  280 280     

TOTAAL  68.350 13.653 44.487 10.210 

      

UITGAVEN      

Vervoerskosten      

huur koelbus  2.850    

km vergoeding  2.548    

koelbus incl verzekering  555    

aanschaf koelbus  43.464    

diesel  335    

onderhoud bus en div  223    

wegenbelasting  608    

subtotaal      50.970    

      

Organisatiekosten      

alg kosten  3.176    

tel kosten  685    

div gebouw  0    

onderhoud apparatuur  2.060    

database en website  566    

PR   1.671    

drukkosten  27    

verzekering algemeen  288    

comp en printer  1.100    

bank  167    

subtotaal        9.739    

      

materialen voor afnemers      

besteding donatie Lions  3.373    

besteding donatie Emmaus Bilthoven  3.560    

overig  1.693    

bonnen voor kinderen  500    

subtotaal        9.125    

      

TOTAAL      69.835    

      

RESULTAAT  - 1.485    

 



INKOMSTEN 
 
In 2014 is een bedrag van € 68.350 (inclusief € 280 rente) aan donaties binnengekomen 
dit is € 37.258 meer dan in 2013. Hiervan zijn veel donaties geoormerkt voor de koelbus 
totaal een bedrag van € 44.487.  
Geoormerkte donaties 
Daarnaast is €10.210 aan geoormerkte donaties voor andere doelen binnengekomen 
zoals: €1.100 voor de computer en de printer van de Rooms Katholieke Bejaarden Zorg, 
van de Lions € 3.750 voor verse producten zoals van de Plus uit 2013, van een particulier 
€ 1.300 voor alleenstaande moeders, van de Stichting Mens en Kind € 500 voor kinderen 
en van de Emmaus Bilthoven € 3.560 voor AH bonnen voor de feestdagen voor de 
afnemers.  
Vrij te besteden donaties 
Van de Stichting Het Witte Kruis ontvingen wij € 5.000, van particulieren € 2.371, van 
kerken € 3.460 en van diverse organisaties € 742, totaal is dit een bedrag van € 13.653. 
Dit bedrag hebben wij besteed aan de kosten van de Stichting Voedselbank voor de 
vervoerskosten en voor de organisatiekosten. 
 
UITGAVEN 
Besteding geoormerkte donaties 
Alle donaties zijn in 2014 uitgegeven voor de geoormerkte doelen. 
Voor de koelbus is in 2014 totaal ontvagen € 44.487. Voor de koelbus is € 43.464 
uitgegeven, er resteert een bedrag van € 1.023. Dit bedrag is toegevoegd aan de 
voorziening op de balans voor de kosten van de koelbus. 
 
In vergelijking met 2013 zijn de uitgaven voor het vervoer en de organisatie gestegen met 
56%. In 2014 is € 6.969 meer uitgegeven dan in 2013 aan: 
Vervoerskosten  3.841 
Organisatie   3.128 
 
De hogere kosten zijn te verklaren. In 2014 is een bedrag van € 1.840 uitgegeven aan 
onverwacht onderhoud van de koel- en vriesinstallatie. Verder is een computer en een 
printer gekocht voor € 1.100 en zijn er extra kosten gemaakt voor PR.  
 
In de jaarrekening is niet zichtbaar dat de Voedselbank De Bilt door de gemeente De Bilt 
en SWW financieel ondersteund wordt. De gemeente De Bilt betaalt jaarlijks de kosten 
voor de energie voor onze ruimte en de SWW betaalt de huur van de ruimte die de 
Voedselbank gebruikt c.q. stelt de ruimte aan de Molenkamp gratis beschikbaar. 



Balans Stichting Voedselbank De Bilt 2014 

      

        

 ACTIVA           

     31-dec-14    31-dec-13 

Materiële vaste activa          

 Koelbus aanschafwaarde 43.464        

 afschrijving 2014 -2.000        

            

 restwaarde   41.464      

            
Vorderingen en overlopende 
activa          

 belasting 608        

 rente  223        

     831,32      

            

Vlottende activa          

 
Saldo Rabobank 
rekening courant 3.392    3.096   

 
Saldo Rabobank 
spaarrekening 25.056    26.500   

            

     28.449    29.596 

            

 Totaal   70.744    29.596 

            

        

 PASSIVA           

     31-dec-14    31-dec-13 

            

Eigen vermogen          

 Saldo EV 1 januari  8.893    14.101   

 Resultaat verslagperiode 39.979    15.495   

     48.872    29.596 

            

Reserve           

 Kosten koelbus 15.703        

 Kosten onderhoud           

 koel- en vriesinstallatie 5.000        

     20.703      

            

Kortlopende schulden          

 nog te betalen 2014 1.169        

     1.169      

            

            

            

     70.744    29.596 

            

 



Activa 
Waar is het geld dat wij hebben op dit moment? 
De materiële vaste activa beschrijft de waarde van de koelbus van dit jaar. De bus is 
gekocht voor € 43.464. De afschrijving van oktober t/m december is € 2.000, de 
restwaarde van de bus is eind december € 41.464.  
 
Bij de vorderingen en overlopende activa staat een bedrag van € 608 wegenbelasting dat 
betaald is in december 2014 voor de periode van januari t/m maart 2015, dit bedrag wordt 
in 2015 bij de kosten van de koelbus meegenomen. De rente over 2014 van € 223 die wij 
nog moeten ontvangen, is op 1 januari 2015 bijgeschreven. Deze bedragen zijn in januari 
ontvangen en of verrekend en vervallen per 1 januari 2015. 
 
De Voedselbank heeft op 31 december 2014 een saldo op de bank van € 28.449 dit zijn 
de vlottende activa. 
 
Passiva 
Eigen vermogen 
Dit is ingewikkeld. Het lijkt erop dat je veel geld hebt terwijl er een groot bedrag voor de 
koelbus is uitgegeven. Het resultaat van de verslagperiode van € 39.979 wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de restwaarde van de koelbus (€ 41.464). De koelbus wordt 
over 8 jaar afgeschreven. Over 2014 is een bedrag van € 2.000 afgeschreven voor de bus 
in de jaarrekening. Hierdoor is het resultaat van de jaarrekening positief (€ 39.979). Het 
banksaldo is € 1.147 euro lager dan in 2013 doordat het reële resultaat (inclusief de 
kosten voor de koelbus) negatief was.  
Het saldo van 1 januari 2014 komt tot stand door het saldo van 2013 te verminderen met 
de reservering van de koelbus en de reservering voor de koel- en vries installatie. Dan 
blijft er een bedrag over van € 8.893 (29.596 – 15.703 - 5.000). Het saldo van het eigen 
vermogen is € 48.872. 
 
Reserve 
Op de balans van 2013 stond nog een bedrag voor de koelbus van een geoormerkte 
donatie van de Emmaus Bilthoven van € 14.680. Samen met de donaties van 2014 van  
€ 44.487 voor de koelbus is dit totaal € 59.167. Na aftrek van de kosten van de koelbus  
(€ 43.464) blijft een bedrag van € 15.703 te besteden voor de koelbus. Hiervoor is een 
reservering op de balans opgenomen. 
 
In de balans van 2014 is een reservering opgenomen voor het onderhoud van de koel- en 
vriesinstallatie van € 5.000. De Voedselbank is afhankelijk van de goede kwaliteit van de 
producten om de afnemers van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Hierin mag en kan 
geen stagnatie komen. Het saldo van de reservering en het saldo van het eigen vermogen 
is nodig om de eventuele negatieve resultaten van de jaarlijkse kosten op te kunnen 
vangen als er niet voldoende donaties binnenkomen.  
 
Kortlopende schulden 
Na het afsluiten van het jaar zijn er nog diverse declaraties en rekeningen binnen-
gekomen die wel meetellen voor de kosten van 2014. Deze bedragen zijn in januari 2015 
betaald. Er staat nu nog een bedrag van € 500 geoormerkt als te besteden voor kinderen 
dat zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. 
 
De Bilt, 3 maart 2015 
 
Dorrit Beijer-van Keulen 
Penningmeester Stichting Voedselbank De Bilt 


