
  
  

 
 
 
 

        
 
 

Financieel jaarverslag 2020  
Stichting Voedselbank De Bilt 

 
 
Algemeen 
Zoals elk jaar gaf de begroting van 2020 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. Gelukkig is dit jaar het aantal donateurs gegroeid door de problemen met de corona 
crisis. Daardoor is het gelukt om het boekjaar positief af te sluiten. 
Het aantal sponsors voor de koelbus is weer afgenomen en door de coronacrisis was het geen 
goede tijd om nieuwe sponsors te werven. Toch is wel gelukt om een deel van de kosten te 
dekken met de inkomsten van reclame stickers op de bus. 
 
Inkomsten 
In 2020 is een bedrag van € 87.203 binnengekomen. 56% van de inkomsten was dit jaar 
geoormerkt voor een speciaal doel, totaal voor een bedrag van € 48.970. De gemeente De Bilt 
heeft ook dit jaar 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 € 48.970 aan geoormerkte donaties binnengekomen o.a.: € 3.000 van een 
particulier voor alleenstaande ouders en hun kinderen en € 10.000 voor verse producten. 
Verder is er een bedrag van € 24.475 binnengekomen om het magazijn aan te vullen. Voor de 
uitbreiding van de koel- en vriesinstallatie is een bedrag binnen gekomen van  
€ 8.910.  
 
Vrij te besteden donaties 
De diverse donaties van particulieren brachten € 17.468 en van de kerken ontvingen wij € 7.248 
en van diverse organisaties € 5.832, totaal is dit een bedrag van € 34.557, 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 2020 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 € 3.677 opgebracht na aftrek van de kosten die gemaakt 
zijn om diverse stickers te vernieuwen. 
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 Stichting Voedselbank De Bilt 2020   
INKOMSTEN begroting totaal vrij te besteden koelbus geoormerkt 

donaties particulieren 3.000 17.468 17.468    

donaties kerken 2.000 7.248 7.248    

donaties organisaties 1.000 5.832 5.832    

donaties met oormerk 1.500 5.584    5.584 

donatie corona   24.475    24.475 

donatie koeling   8.910    8.910 

Voedselbanken NL 1.000 1.000 1.000    

Gemeente De Bilt 13.000 13.000 3.000  10.000 

busreclame 4.200 3.677   3.677   

rente   9 9    

totaal 25.700 87.203 34.557 3.677 48.970 

      
UITGAVEN      
Vervoerskosten      
koelbus afschrijving 6.000 4.200    
diesel 3.500 3.327    
onderhoud bus en div 3.700 14.667    
wegenbelasting 2.800 2.526    
verzekering bus 2.700 1.815    
subtotaal 18.700 26.535    

      
Organisatiekosten      
alg kosten 1.200 2.561    
tel kosten 456 380    
div gebouw 1.000 951    
magazijn 500 876    
winkel 500 51    
corona   3.337    
onderhoud apparaten 1.500 1.151    
afschrijving koeling 1.437 1.437    
afschrijving koel- en vriescel 0 968    
database en website 1.000 124    
PR  600 124    
drukkosten 250 0    
verzekering algemeen 390 793    
comp en printer 400 1.592    
bank 250 220    
vrijwilligers 300 1.485    
subtotaal 9.783 16.052    

      
materialen voor afnemers      
materialen voor afnemers 10.000 10.374    
producten voor magazijn   18.426    
bonnen voor afnemers   5.288    
subtotaal 10.000 34.087    

      
totaal uitgaven 38.483 76.674    

      
RESULTAAT -12.783 10.529    

vrijval via reserve      
extra kosten koelbus via reserve  3.560    

resultaat na vrijval reserve   14.089   
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Uitgaven 
 
Vervoerskosten 
Voor het vervoer van de materialen is dit jaar € 28.328 uitgegeven aan de koelbus. De 
afschrijving van de bus is opgenomen bij de kosten. Dit jaar waren er extra kosten voor de 
reparatie van de koelbus door problemen met diverse onderdelen van totaal € 14.667. Van de 
vervoerskosten is € 3.677 gedekt door de inkomsten van sponsoren en € 3.000 van een donatie 
van de gemeente De Bilt. 
 
Organisatiekosten 
Er is totaal € 16.052 uitgegeven. De verhoogde uitgaven zijn met name te wijten aan de extra 
kosten die wij hebben gemaakt als gevolg van corona € 3.337 en de aanschaf van nieuwe 
laptops voor de coördinatoren. 
 
De extra kosten voor corona betreffen: 
Mondkapjes    €   318 
Spatmaskers    €   167 
Handschoenen   €   206 
Handgel    €   150 
Diverse kosten   €   307 
Fleece Jacks    € 1.158 
Ventilatie    €   790 
Vervoer pakketten door Mens €   243 
Totaal     € 3.337 
 
Producten voor afnemers 
In 2020 hebben wij € 10.374 uitgegeven voor de aanvulling van verse producten en groente 
voor de pakketten. Dit bedrag is ten laste gebracht van de subsidie van de gemeente voor het 
aankopen van (aanvullende) verse producten. 
Door corona was het niet mogelijk om via acties bij de supermarkten lang houdbare producten 
te verwerven voor het magazijn. Door middel van diverse donaties waren wij in staat om de 
voorraad van het magazijn op peil te houden. Hiervoor is een bedrag van € 18.426 uitgegeven. 
Het resterende bedrag wordt gereserveerd voor aankopen in 2021. De overige uitgaven waren 
bonnen voor kinderen en alleenstaande ouders en hun kinderen voor € 5.288. 
 
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. 
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Besteding geoormerkte donaties 
 
Donaties voor bonnen 
Totaal ontvangen voor HEMA bonnen   € 3.000 
Totaal ontvangen voor VVV bonnen  € 2.280 
Totaal uitgegeven     € 5.280 
 
Donatie Gemeente De Bilt 
Totaal ontvangen     € 10.000 
Uitgegeven       € 10.374 
Betaald van overige inkomsten   €      374 
 
Donatie voor koel- en vries installatie 
Elise Mathildefonds     € 3.000 
Lions       € 1.000 
Dorpskerk De Bilt     € 2.410 
Kiwanis      € 2.500 
Totaal ontvangen     € 8 910 
Uitgegeven      € 8.966 
Betaald van overige inkomsten   €      56 
 
Donatie voor ventilatie van Woudkapel 
Uitgegeven clean air    €    790 
Nog te ontvangen     €    790 
 
Donatie voor corona van St RK bejaardenzorg De Bilt 
Ontvangen      € 1.000 
Uitgegeven aan fleece jassen voor vrijwilligers € 1.157 
Betaald van overige inkomsten   €    157 
 
Donatie voor (corona) aanvullen magazijn 
Donatie PCI Martha en Maria   € 10.000 
Donatie St RK bejaardenzorg De Bilt  €   5.000 
Donatie St van Ewijck van Oostbroek en 
De Bilt fonds      €   2.000 
Diverse donateurs     €   8.723 
Totaal ontvangen     € 25.723 
Uitgegeven       € 18.426 
Nog te besteden     €   7.297 
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Balans Stichting Voedselbank De Bilt 2020 

 ACTIVA 31-12-2020   31-12-2019   

         

Materiële vaste activa       

 Koelbus boekwaarde  €    11.464    €     17.464    

 afschrijving  €     -4.200    €      -6.000    

 boekwaarde    €      7.264     €    11.464  

         

 Inventaris       

 Koel-en vrieskast boekwaarde  €      6.827    €       7.186    

 afschrijving  €     -1.437       

 koelcel en vriescel  €      8.301       

 afschrijving  €       -968    €        -359    

 boekwaarde    €    12.721     €      6.827  

         

 Voorraad producten magazijn  pm       

         

Vorderingen en overlopende activa       

 te ontvangen vorig jaar  €      1.762    €       8.501    

 rente     €             8    

 stickers koelbus €          600   €          300    

 saldo    €      2.362     €      8.809  

         

Vlottende activa       

 Saldo kas    €          161    

 Saldo Rabobank rekening courant  €      1.428    €       3.416    

 Saldo Rabobank spaarrekening  €    90.629    €     66.621    

     €    92.057     €    70.199  

         

 Totaal   €  114.404     €    97.299  

        

 PASSIVA         

       
Eigen vermogen       

 Saldo EV 1 januari  €     -2.559    €     41.274    

 Naar voorziening magazijn  €   -11.000    €    -24.000    

      €      -5.000    

      €    -15.000    

 Resultaat verslagperiode  €    14.089    €          167    

     €         530     €    -2.559  

Reserve       

 Continuïteitsreserve  €    30.000    €     30.000    

 Voorziening aanschaf nieuwe koelbus  €    49.000    €     49.000    

 Voorziening kosten onderhoud koelbus  €           -      €       3.560    

 Voorziening kosten onderhoud   €      1.700    €       1.701    

 Vervanging koel- en vriesinstallatie  €    11.474    €     11.474    

 Voorziening aankopen magazijn  €    11.000       

     €  103.174     €    95.734  

Kortlopende schulden       

 nog te betalen  €    10.700    €       4.124    

     €    10.700    € 4.124 

         

     €  114.404     €    97.299  
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Activa 
Waar is het geld dat wij hebben op dit moment? 
De materiële vaste activa bestaan uit de koelbus en de koel- en vrieskasten.  
De bus is gekocht voor € 43.464 en stond nog op de balans na de afschrijving van 2019 voor  
€ 11.464. De afschrijving van januari t/m december is € 4.200, de boekwaarde van de bus is 
eind december 2020 € 7.264.  
Het bestuur heeft besloten om vanaf 2019 inventaris met een aanschafwaarde van meer dan  
€ 500 te activeren, in 5 jaar af te schrijven en in dezelfde tijd een vervangingsreserve op te 
bouwen. Het bestuur heeft besloten om de aankoop van 2 laptops niet te activeren maar de 
kosten te nemen in het boekjaar. De reden hiervoor is dat laptops snel verouderen. 
 
De koel- en vries ruimtes voor de winkel zijn gekocht in 2019 en stond na afschrijving op de 
balans voor € 6.827. De afschrijving van de koel- en vries ruimtes van de winkel is van januari 
t/m december € 1.437. De boekwaarde van de koeling is eind december € 5.390.  
In mei heeft de Voedselbank voor het magazijn extra koel en vries ruimte gekocht voor het 
magazijn voor € 8.301 mbv donaties van Kiwanis, Lions, Dorpskerk De Bilt en het Elise 
Mathildefonds. Na afschrijving van mei t/m december van € 968 is de boekwaarde eind 
december € 7.332. 
 
De voorraad van de houdbare producten in het magazijn wordt geschonken door de winkeliers 
in de gemeente, het centrale magazijn in Arnhem van de Voedselbanken Nederland, door 
particulieren tijdens de diverse acties en aangekocht met ontvangen donaties. Het streven is 
om een voorraad voor 3 uitgiften aan te houden. Deze post staat op de balans als pm. 
 
Bij de vorderingen en overlopende activa staat een bedrag van € 2.362 aan openstaande 
posten. De openstaande posten bestaan uit: bus stickers € 600, toegezegde donaties: € 
1742,24 en rente € 9,29. 
 
De Voedselbank heeft op 31 december 2020 een saldo van € 92.057 dit zijn de liquide 
middelen. Op advies van de kascommissie heeft het bestuur besloten om de kleine kas op te 
heffen vanaf juni 2020. 
 
Passiva 
Eigen vermogen 
Vanuit de eindbalans van 2019 werd gestart met een negatief eigen vermogen van € 2.559. Het 
resultaat van de verslagperiode is na verrekening met de voorziening kosten onderhoud 
koelbus totaal € 14.089. Voor het aankopen van houdbare producten voor het magazijn staat 
nog een post van geoormerkt geld van € 7.297. We verwachten dat de coronacrisis in 2021 niet 
voorbij is zodat er extra geld nodig blijft om de producten van het magazijn aan te vullen. In de 
begroting van 2021 staat een bedrag opgenomen voor deze aankopen van € 23.400. Het 
bestuur heeft besloten om het geoormerkte bedrag aan te vullen tot € 11.000 en een 
voorziening te treffen voor aankopen magazijn.  
Het eigen vermogen eind 2020 is daardoor € 530. 
 
Reserve 
Vervangingsvoorziening koelbus.  
Het saldo voor de vervangingsvoorziening koelbus staat op € 49.000. 
 
De voorziening voor het onderhoud voor de koelbus 
Het saldo was eind 2019 is € 3.560. De kosten voor onderhoud van de koelbus waren dit jaar 
extreem hoog € 14.677. Het bestuur heeft besloten om de voorziening voor het onderhoud van 
€ 3.560 te gebruiken. Het saldo is daardoor eind 2020 € 0 en de voorziening komt te vervallen. 
 
De vervangingsvoorziening van de koel- en vriesinstallatie is eind € 11.474. 
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Voor de voorziening kosten van onderhoud van het gebouw resteert een bedrag van € 1.701. 
De voorziening aankopen voor het magazijn 
Het bestuur heeft in januari 2021 besloten om een deel van het vermogen via een voorziening 
te bestemmen voor vervanging het aanvullen van het magazijn voor het eerste half jaar van 
2021 van € 11.000. 
 
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. Voor de 
continuitsreserve is een extra bedrag van € 30.000 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 2020 voor een bedrag van € 10.700.  
 
Kosten vervoer  €   7.192 
Kosten organisatie    €   2.452 
Kosten magazijn  €   1.056 
Totaal    € 10.700 
 
De Bilt, 26 april 2021 
 
Dorrit Beijer-van Keulen,  
Penningmeester Stichting Voedselbank De Bilt 


