
Financieel jaarverslag 2021
Stichting Voedselbank De Bilt

Algemeen
Zoals elk jaar gaf de begroting van 2021 een negatief resultaat. De Voedselbank is helemaal 
afhankelijk van donaties en die zijn lastig te begroten. De inkomsten van donateurs zijn lastig te 
ramen.
Dit jaar hebben wij meer donaties van particulieren ontvangen zowel via de website als direct 
op de bankrekening. Ook dit jaar is 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 afgenomen. Door de voornoemde omstandigheden was 
het geen goede tijd om nieuwe sponsors te werven. Het is wel deels gelukt om de kosten te 
dekken met de inkomsten van reclame stickers op de bus.

Inkomsten
In 2021 is een bedrag van € 57.694 binnengekomen. Ongeveer 53% van de inkomsten was dit 
jaar geoormerkt voor een speciaal doel, totaal voor een bedrag van € 30.431. De gemeente De 
Bilt heeft ook dit jaar gekozen voor een subsidie voor de algemene kosten van € 3.450. In het 
kader van het armoedebeleid kregen wij € 13.000 voor de aanvulling van verse producten. 
 
Geoormerkte donaties
Er is een bedrag van € 30.431 aan geoormerkte donaties binnengekomen zoals o.a.: € 3.375 
van een particulier voor alleenstaande ouders en hun kinderen, € 7.500 voor een aanhanger en 
de koelbus en € 13.000 voor verse producten. 

Vrij te besteden donaties
De diverse donaties van particulieren brachten € 8.807 en van de kerken ontvingen wij € 3.161 
en van diverse organisaties € 10.557 zoals Missie 358, Voedselbanken Nederland, Kiwani’s, 
Socialistische partij en statiegeldacties. Totaal is dit een bedrag van € 27.263, 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 2021 is een deel van de kosten voor de koelbus met behulp van sponsorgeld gedekt. 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. 



Stichting Voedselbank De Bilt 2021
INKOMSTEN begroting totaal vrij te besteden geoormerkt
donaties particulieren 2.500 8.807 8.807  
donaties kerken 1.750 3.161 3.161  
donaties organisaties 500 5.856 5.856  
donaties met oormerk 1.500 14.909  14.909
donatie corona  2.322  2.322
donatie lustrum  200  200
Voedselbanken NL 1.000 2.000 2.000  
Gemeente De Bilt 13.000 16.450 3.450 13.000
busreclame 4.200 3.900 3.900  
rente en div  89 89  

totaal 24.450 57.694 27.263 30.431

UITGAVEN
Vervoerskosten
koelbus afschrijving 6.000 4.200
diesel 2.700 3.667
onderhoud bus en div 3.500 7.063
wegenbelasting 2.500 2.565
verzekering bus 2.700 1.640
subtotaal 17.400 19.135

Organisatiekosten
alg kosten 1.200 770
tel kosten 480 305
div gebouw 1.000 106
corona  2.062
magazijn 500 561
winkel 500 0
onderhoud apparaten 1.750 2.483
afschrijving koeling 1.437 1.437
afschrijving koel- en vriescel 1.660 1.660
database en website 1.200 187
PR 600 250
drukkosten 250 35
verzekering algemeen 375 869
comp en printer 400 539
bank 230 249
vrijwilligers 250 2.581
subtotaal 11.832 14.093

materialen voor afnemers
materialen voor afnemers 10.000 13.685
materialen voor 
afnemers/magazijn  10.534
bonnen voor afnemers  3.350
subtotaal 10.000 27.569

totaal uitgaven 39.232 60.797

RESULTAAT -14.782 -3.104
vrijval via reserve 9.940

resultaat na vrijval reserve 6.836
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Uitgaven

Vervoerskosten
Voor het vervoer van de materialen is dit jaar € 19 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 € 3.749. De overige kosten zijn voor
voor het roestvrij maken van de koelbus en vervangen van de belettering. Deze laatste posten 
zijn gedekt door een donatie van PCI Martha en Maria. Van de vervoerskosten is € 3.900 
gedekt door de inkomsten van sponsoren en € 3.450 van een donatie van de gemeente De Bilt.

Organisatiekosten
Er is totaal € 14.093 uitgegeven. De verhoogde uitgaven zijn met name te wijten aan de extra 
kosten die wij hebben gemaakt als gevolg van corona en de kosten voor het vieren van het 
lustrum. Voor corona hebben wij 2 extra clean-air apparaten aangeschaft, FFP2 mondkapjes en
fleece jassen voor de vrijwilligers. Dit jaar bestond de voedselbank 10 jaar. Alle vrijwilligers 
hebben voor hun inzet een cadeaubon gekregen van de Wereldwinkel.

Producten voor afnemers
In 2021 hebben wij € 13.685 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 € 10.534 uitgegeven. 
Het resterende bedrag wordt gereserveerd voor aankopen in 2022. De overige uitgaven waren 
bonnen voor kinderen en alleenstaande ouders en hun kinderen voor € 3.350.

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. Het 
contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is een kalenderjaar. Wij 
waarderen het dat SSW de voedselbank hiermee jaarlijks ondersteunt.
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Besteding geoormerkte donaties

Donaties voor bonnen
Totaal ontvangen voor VVV bonnen € 3.375
Totaal uitgegeven € 3.350

Donatie Gemeente De Bilt
Totaal ontvangen € 13.000
Uitgegeven € 13.554
Betaald van overige inkomsten €      554

Donatie Kootje Fundatiën     € 3.440
Voor clean air apparaten €    770
Aanvullingen voor magazijn
o.a. olie, sperziebonen, brodbeleg € 2.704
Totaal uitgegeven € 3.474
Betaald van overige inkomsten €      34

Donatie PCI Martha en Maria
Voor nieuwe aanhangwagen en 
opknapbeurt bus € 7.500

Aanhangwagen € 4.209
Opknapbeurt bus € 2.723
Belettering vervanging €    568
Nog te betalen €  7.500
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Balans Stichting Voedselbank De Bilt 2021

ACTIVA 31-12-2021  31-12-2020  
   

Materiële vaste activa    
Koelbus boekwaarde € 7.264   €    11.464  
afschrijving -€ 4.200   €     -4.200  
boekwaarde   €         3.064  €          7.264 

   
Inventaris    
Koel-en vrieskast boekwaarde € 5.389   €      6.827  
afschrijving -€ 1.437   €     -1.437  
koelcel en vriescel € 7.332   €      8.301  

afschrijving -€ 1.660     €           -968    
boekwaarde   €         9.624  €        12.722 

   
Voorraad producten magazijn pm   pm  

   
Vorderingen en overlopende activa    

te ontvangen vorig jaar € 1.269   €      2.362  
rente    
stickers koelbus € 0,00    
saldo   €         1.269  €          2.362 

   
Vlottende activa    

Saldo kas    
Saldo Rabobank rekening courant € 4.977   €      1.428  
Saldo Rabobank spaarrekening € 86.638   €    90.629  

  €       91.615  €        92.058 
   

Totaal   €     105.573  €      114.405 
   

PASSIVA     
   

Eigen vermogen    
Saldo EV 1 januari  €             531   €     -2.559  
Naar reservering magazijn  €         -2.000   €   -11.000  
Naar voorziening nieuwe koelbus  €         -3.000   
Naar bestemmingsfonds aanhanger  €         -4.209   

   
Resultaat verslagperiode € 6.836   €    14.090  

  €        -1.842  €             531 
Reserve    

Continuiteitsreserve  €        30.000   €    30.000  
Voorziening aanschaf nieuwe koelbus  €        52.000   €    49.000  
Voorziening kosten onderhoud koelbus  €               -     €           -    
Bestemmingsfonds  kosten onderhoud  €          1.701   €      1.701  
Vervanging koel- en vriesinstallatie  €        11.474   €    11.474  
Bestemmingsfonds aankopen magazijn  €          3.060   €    11.000  
Bestemmingsfonds aanhanger  €          4.209   

  €     102.443  €      103.174 
Kortlopende schulden    

nog te betalen € 4.971   €    10.700  
  €         4.971  €        10.700 
   
  €     105.573  €      114.405 
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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 2021 voor 
€ 7.264. De afschrijving van januari t/m december is € 4.200, de boekwaarde van de bus is eind
december € 3.064. 
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. 
De koel- en vries ruimtes voor de winkel zijn gekocht in 2019 voor € 7.186 en stond na 
afschrijving op de balans voor € 5.390. 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 
€ 3.952. 
De extra koel en vries ruimte voor het magazijn stond na afschrijving van 2020 op de balans 
voor € 7.332. Na afschrijving van 2021 van € 1.660 is de boekwaarde eind december € 5.672.

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 en door 
particulieren tijdens de diverse acties. 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 € 1.269 aan openstaande 
posten: Mollie € 580, bus stickers € 600 en diversen € 89.

De Voedselbank heeft op 31 december 2021 een saldo van € 91.615 dit zijn de liquide 
middelen. 

Passiva
Eigen vermogen
Vanuit de eindbalans van 2020 werd gestart met een positief eigen vermogen van € 531. Het 
resultaat van de verslagperiode is na verrekening met de reservering voor diverse posten totaal 
€ 6.836 en wordt verrekend met het eigen vermogen uit 2020. Het eigen vermogen eind 2021 is
daardoor negatief € 1.842.

Reserve
Reservering koelbus. 
Het saldo voor de vervangingsvoorziening koelbus stond op € 49.000 na toevoeging van 
€ 3.000 staat het saldo op 52.000. De vervanging van de koelbus zal waarschijnlijk hoger 
uitvallen dan het gereserveerde bedrag. 

De vervangings reservering van de koel- en vriesinstallatie is eind € 11.474.

Voor het bestemmingsfonds kosten van onderhoud van het gebouw resteert een bedrag van € 
1.701.

Het bestemmingsfonds aankopen voor het magazijn
Het bestuur heeft in januari 2020 besloten om een deel van het vermogen via een voorziening 
te bestemmen voor vervanging het aanvullen van het magazijn voor aankopen in 2021. Door 
corona was het niet mogelijk om winkelacties te houden en er wordt minder aangeleverd vanuit 
het distributiecentrum in Arnhem.
Na onttrekking van € 9.940 voor producten is het saldo na toevoeging van € 2.000 totaal 
€ 3.060.
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Het bestemmingsfonds voor het aankopen van een aanhanger is een bedrag van € 4.209 
gereserveerd.

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 2021 voor een bedrag van € 4.971. 

Kosten vervoer €   3.314
Kosten organisatie  €      755
Kosten magazijn en verse groente €      725
Totaal €   4.971

De Bilt, 25 april 2022

Dorrit Beijer-van Keulen, 
Penningmeester Stichting Voedselbank De Bilt
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