
  
  

 
 
 
 

        
 
 

Financieel jaarverslag 2019  
Stichting Voedselbank De Bilt 

 
 
Algemeen 
Zoals elk jaar gaf de begroting van 2019 een negatief resultaat. De Voedselbank is helemaal 
afhankelijk van donaties en die zijn lastig te begroten. De Voedselbank heeft een klein aantal 
donateurs die maandelijks een vast bedrag overmaken en de overige inkomsten zijn in feite niet 
te ramen. Alle vrijwilligers hebben zich ingezet om hier verandering in te brengen zowel aan de 
inkomsten kant als aan de uitgaven kant. Ook dit jaar zijn wij doorgegaan met het werven van 
sponsors voor de koelbus. Helaas heeft zich dit jaar een aantal sponsors teruggetrokken zodat 
het deels is gelukt om de kosten te dekken met de inkomsten van reclame stickers op de bus. 
 
Inkomsten 
In 2019 is een bedrag van € 54.436 binnengekomen. Ongeveer 67% van de inkomsten was dit 
jaar geoormerkt voor een speciaal doel, totaal voor een bedrag van € 36.306. De gemeente De 
Bilt heeft gekozen voor een structurele subsidie in het kader van het armoedebeleid. Wij kregen 
€ 3.000 voor de algemene kosten en € 10.000 voor de aanvulling van verse producten. Diverse 
acties van onze vrijwilligers bij de kerken resulteerden in extra donaties van particulieren.  
 
Geoormerkte donaties 
Er is een bedrag van € 33.306 aan geoormerkte donaties binnengekomen zoals o.a.: € 2.600 
van een particulier voor alleenstaande ouders en hun kinderen en € 10.000 voor verse 
producten. Verder is er een bedrag van € 20.415 binnengekomen om de winkel en het magazijn 
te realiseren. 
 
Vrij te besteden donaties 
De diverse donaties van particulieren brachten € 6.649 en van de kerken ontvingen wij € 3.226. 
en van diverse organisaties € 7.308, totaal is dit een bedrag van € 17.230, inclusief de rente die 
wij ontvingen van de bank. Dit bedrag hebben wij besteed aan de kosten van de Stichting 
Voedselbank voor de vervoerskosten en voor de organisatiekosten. 
 
Sponsor inkomsten 
In 2019 is een deel van de kosten voor de koelbus met behulp van sponsorgeld gedekt. Dit jaar 
is het aantal contracten voor reclame op de koelbus met bedrijven gehalveerd. Het zijn 
contracten voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging met steeds een jaar. Dit jaar heeft 
deze sponsorwerving een bedrag van € 3.900 opgebracht. 
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 Stichting Voedselbank De Bilt 2019   
INKOMSTEN begroting totaal vrij te besteden koelbus geoormerkt 

donaties particulieren 2.500 6.649 6.649    

donaties kerken 1.750 3.226 3.226    

donaties organisaties 500 3.308 3.308    

donaties met oormerk 1.500 9.312    9.312 

donatie winkelplan   6.350    6.350 

Voedselb NL 1.000 8.644 1.000  7.644 

Gemeente De Bilt 13.000 13.000 3.000  10.000 

busreclame 4.200 3.900   3.900   

rente 0 48 48    

           

totaal 24.450 54.436 17.230 3.900 33.306 

      
UITGAVEN      
Vervoerskosten      
koelbus afschrijving 6.000 6.000    
diesel 2.700 3.392    
onderhoud bus en div 3.500 3.961    
wegenbelasting 2.500 2.488    
verzekering bus 2.700 2.224    
subtotaal 17.400 18.065    

      
Organisatiekosten      
alg kosten 1.600 1.613    
tel kosten 320 400    
div gebouw 1.000 384    
onderhoud apparaten 1.750 4.492    
database en website 1.200 902    
PR  600 156    
drukkosten 250 0    
verzekering algemeen 375 522    
comp en printer 400 62    
bank 230 212    
vrijwilligers 250 1.529    
subtotaal 7.975 10.272    

      
Winkel en magazijn      
afschrijving koel en vries 9.949 359    
winkel en magazijn   6.794    
verbouwing 6.197 6.434    
overig 2.500      
subtotaal 18.646 13.588    

      
materialen voor afnemers      
materialen voor afnemers 10.000 10.000    
melk   944    
bonnen voor afnemers   2.600    
subtotaal 10.000 13.544    

      
totaal uitgaven 54.021 55.469    

      
RESULTAAT -29.571 -1.033    

vrijval via reserve      
Nieuwe motor voor diepvries  3.000    
Extra kosten koelbus  1.200    

resultaat na vrijval reserve   3.167   
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Uitgaven 
 
Vervoerskosten 
Voor het vervoer van de materialen is dit jaar € 18.065 uitgegeven aan de koelbus. De 
afschrijving van de bus is opgenomen bij de kosten. Dit jaar waren er extra kosten door een 
schade die betaald moest worden van € 1.200. Van de vervoerskosten is € 3.900 gedekt door 
de inkomsten van sponsoren en € 3.000 van een donatie van de gemeente De Bilt voor de 
diesel. 
 
Organisatiekosten 
Er is totaal € 10.272 uitgegeven. De vriesinstallatie heeft in 2019 voor extra kosten gezorgd, de 
motor moest vervangen worden. De extra kosten worden van de reserve afgeschreven.  
 
Materialen voor afnemers 
In 2019 hebben wij € 944 voor melk en eieren uitgegeven en € 10.000 voor de aanvulling van 
groente voor de pakketten. De overige uitgaven waren bonnen voor alleenstaande ouders en 
hun kinderen voor € 2.600. 
 
In de jaarrekening is niet zichtbaar dat de Voedselbank De Bilt voor de huisvesting en voor de 
energie door de SSW financieel ondersteund wordt. De SSW betaalt jaarlijks de kosten voor de 
energie voor onze ruimte c.q. SSW stelt de ruimte aan de Molenkamp gratis beschikbaar. We 
hebben een toezegging voor het gebruik van de ruimte tot eind 2022. Wij waarderen het dat 
SSW de voedselbank hiermee jaarlijks ondersteunt. 

 
Besteding geoormerkte donaties 
 
Donatie particulier voor alleenstaande moeders 
Totaal ontvangen voor HEMA bonnen   € 2.600  
Totaal uitgegeven     € 2.600 
 
Donaties Gemeente De Bilt 
Totaal ontvangen     € 10.000 
Uitgegeven       €   8.136 
Nog te betalen     €   1.864 
Totaal uitgegeven     € 10.000 
 
Donatie voor melk en eieren 
Totaal ontvangen     € 944 
Uitgegeven      €   61 
Nog te betalen     € 883 
Totaal uitgegeven     € 944 
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Winkel voor afnemers 
Het aantal afnemers was in 2019 zodanig gegroeid dat de ruimte om de pakketten te maken en 
uit te delen te klein werd. In de loop van het jaar is daarom besloten om de pakketten via een 
winkel te gaan uitdelen. Vanaf 15 oktober 2019 is de winkel in werking. Hiervoor moesten de 
ruimten en de inventaris fors worden aangepast. Tevens moest gezorgd worden dat een en 
ander gefinancierd werd. Hieronder staat een overzicht van de kosten en de donaties voor de 
winkel en de aanpassingen van het magazijn. 
 
BEGROTING WINKEL EN MAGAZIJN VOEDSELBANK De Bilt       

31-12-2019   totaal  uitgegeven nog betalen  
Winkel:         

4 stellingen  1.089   1.430    

koelkast zuivel en vrieskast  2.420   6.171    
diepvries  2.662    1.015   

4 winkelwagentjes  50   150    

Marktkraampje  80   80    

           

   6.301  7.831 1.015   

           
Magazijn:         

16 nieuwe stellingen  1.180   2.523    

52 hondjes  1.568   1.809    
50 bakken + deksel  900   803    

           

   3.648  5.134 0   
Verbouwing:         

Electra  564   564    

Verf garagevloer  384   384    

materiaal muurschildering  50       

Klusjesman   1.069   1.069    

extra uren klusjesman  763   3.948    

Afwerkplaten stellingen  250       

Verwijderen tussenmuur  1.000   470    
Vloer magazijn ruimte  2.118         

   6.197  6.434 0   

onverwachte uitgaven  2.500        

   2.500      

         
Totaal   18.646  19.400 1.015 20.415  

         
Inkomsten:      ontvangen nog te ontvangen 

Rotary Zandzegge  2.850    2.850   

Voedselbank NL pm 7.500     7.644  

Rotary De Bilt Bilthoven pm 5.000    6.171   

Emmaus Bilthoven      3.500   

Overige donateurs pm 2.000    250   
Totaal  17.350    12.771 7.644 20.415 

         
Resultaat  -1.296   Tekort -7.644  0 

 
Het tekort van € 7.644 is door Voedselbanken Nederland aangevuld. 
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Balans 2019 Stichting Voedselbank De Bilt 
 

 ACTIVA 31-12-2019   31-12-2018   

          

Materiële vaste activa         

 Koelbus aanschafwaarde  €         17.464     €            23.464    

 afschrijving  €         -6.000     €            -6.000    

 boekwaarde    €      11.464     €         17.464  

          

 Display vrieskast aanschafwaarde  €          4.236        

 Display koelkast aanschafwaarde  €          1.935        

 Display vrieskist  €          1.015        

 afschrijving  €            -359        

 boekwaarde    €        6.827      

          

 Voorraad producten magazijn  pm        

          

Vorderingen en overlopende activa         

 te ontvangen 2018      €              1.049    

 te ontvangen 2019  €          8.502        

 rente  €                 8        

 stickers koelbus  €             300        

 saldo    €        8.809     €          1.049  

          

Vlottende activa         

 Saldo kas  €             161     €                233    

 Saldo Rabobank rekening courant  €          3.416     €              5.063    

 Saldo Rabobank spaarrekening  €         66.621     €            71.613    

     €      70.199     €         76.910  

          

 Totaal    €      97.299     €         95.423  

          

 PASSIVA         

          

Eigen vermogen         

 Saldo EV 1 januari  €         12.274     €            41.126    

 Resultaat verslagperiode  €          3.167     €                148    

     €      15.441     €         41.274  

          

Reserve         

 Weerstandsreserve  €         15.000     €            15.000    

 Voorziening aanschaf nieuwe koelbus  €         49.000     €            15.000    

 Voorziening onderhoud koelbus  €           3.560     €            14.760    

 Voorziening onderhoud gebouw  €           1.701     €              1.701    

 Voorziening aanschaf nieuwe koel-  €           8.474     €              6.474    

  en vriesinstallatie    €      77.734     €         52.934  

          

Kortlopende schulden         

 nog te betalen 2016         

 nog te betalen 2017        

 nog te betalen 2018      €              1.215    

 nog te betalen 2019  €          4.124       €          1.215  

     €        4.124      

          

     €      97.299     €         95.423  
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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 en stond nog op de balans na de afschrijving van 2019 voor € 17.464.  
De afschrijving van januari t/m december is € 6.000, de boekwaarde van de bus is eind 
december € 11.464.  
In 2019 is besloten voor de winkel een display vrieskast, een display vrieskist en een display 
koelkast aan te schaffen voor totaal € 7.186. De afschrijving van oktober t/m december is € 359, 
de boekwaarde van de koeling is eind december € 6.827.  
De inventaris is niet opgenomen in de balans omdat alle kosten direct zijn genomen.  
De voorraad van de houdbare producten in het magazijn worden geschonken door de 
winkeliers in de gemeente, het centrale magazijn in Arnhem van de Voedselbanken Nederland 
en door particulieren tijdens de diverse acties. Deze post staat op de balans als pm. 
 
Bij de vorderingen en overlopende activa staat een bedrag van € 8.809 aan openstaande 
posten voor uitgaven van de winkel (€  7.644 donatie van Voedselbanken NL), € 857,50 van 
een statiegeldactie van AH en de sponsor reclame op de koelbus (€ 300) die wij nog moeten 
ontvangen.  
 
De Voedselbank heeft op 31 december 2019 een saldo van € 70.199 dit zijn de liquide 
middelen. 
 
Passiva 
Eigen vermogen 
Vanuit de eindbalans van 2018 resteert een eigen vermogen van € 41.274.  
 
Bij het vaststellen van de beginbalans van 2019 is een deel van het eigen vermogen verdeeld 
over een reservering voor aanschaf van een nieuwe koelbus van € 24.000 en € 5.000 naar de 
voorziening koel en vries. 
 
Het eigen vermogen is op 1 januari 2019 € 12.247.  
 
Het resultaat van de verslagperiode is na verrekening met de reservering voor diverse posten 
totaal € 3.167 en wordt verrekend met het eigen vermogen uit 2019. Het eigen vermogen eind 
2019 is daardoor € 15.411.  
 
Reserve 
Bij de vaststelling van de beginbalans van 2019 heeft het bestuur besloten om de voorziening 
huisvesting van € 15.000 over te hevelen naar de voorziening aanschaf van de koelbus. Verder 
is vanuit de voorziening voor het onderhoud van de koelbus voor een bedrag van € 10.000 
eveneens naar deze voorziening overgebracht waardoor het totaal samen met de reeds eerder 
genoemde € 24.000 komt het saldo van de voorziening op € 49.000. 
 
De voorziening van het onderhoud voor de koelbus was eind 2018 € 14.760. Na de mutatie van 
€ 10.000 naar de voorziening aanschaf koelbus en de verrekening van de extra kosten van  
€ 1.200 voor de bus resteert een bedrag van € 3.560. 
 
De voorziening voor vervanging van de koel- en vriesinstallatie is verhoogd met € 5.000 
waardoor het saldo € 11.474 werd. In 2019 moesten onverwacht een motor van de 
vriesinstallatie worden vervangen. Van de reserve voor de koel- en vriesinstallatie is totaal  
€ 3.000 afgeschreven. Er resteert nog een bedrag van € 8.474. 
 
 
Voor de kosten van onderhoud van het gebouw resteert een bedrag van € 1.701. 
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Door deze afschrijvingen van de reserve van totaal € 4.200 was het eindresultaat van de Winst 
en Verliesrekening  € 3.167. 
 
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. Voor de 
weerstandsreserve is een bedrag opgenomen van € 15.000 voor onvoorziene extra uitgaven en 
voor huisvestingskosten. 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 binnengekomen die 
wel meetellen voor de kosten van 2019 voor een bedrag van € 4.124.  
 
Kosten vervoer  €    234 
Kosten organisatie    € 1.864 
Kosten materialen   € 1.864 
Kosten melk en eieren €    883 
 
Deze kosten zijn inmiddels betaald.  
 
De Bilt, 26 mei 2020 
 
Dorrit Beijer-van Keulen, Penningmeester Stichting Voedselbank De Bilt 


