
Stichting Voedselbank Hoogezand e.o.

Jaarrekening 2016



2

Inhoudsopgave

1 Algemeen

2 Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2016
2.2 Resultatenrekening 2016
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2.4 Toelichting op de balans
2.5 Toelichting op de resultatenrekening

3 Overige gegevens
3.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
3.2 Voorstel bestemming batig saldo



3

1 Algemeen

Oprichting

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel

� 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.

Activiteiten

Vaststellen jaarrekening

Bestuur

� Mevrouw C.D. Kluppel-Pathuis (voorzitter)
� de heer B.R. Munneke (secretaris)
� Mevrouw A.J. Folkersma-Kramer (penningmeester).
� de heer R. van de Wal

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is opgericht bij notariële akte verleden op
26 oktober 2011. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister beheerd
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen in Groningen onder 
nummer 53828801.

De missie van St. Voedselbank Hoogezand e.o. is het ondersteunen van de
inwoners van Hoogezand-Sappemeer en omstreken die onder het 

Wij geven vorm aan de missie en doelstelling door het inzamelen van voedsel en
deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De
voedselbank geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de
rug nodig hebben en die voldoen aan de landelijke criteria. Deze huishoudens
ontvangen om de veertien dagen een voedselpakket. 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 in de bestuursvergadering van 4 april
2017 vastgesteld.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
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2 Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming) € € € €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1. -           -           

-           -           

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 2. 2.200       3.379       
Liquide middelen 3. 52.244     23.257     

54.444     26.636     

TOTAAL 54.444     26.636     

PASSIVA

Eigen Vermogen 4. 

Bestemmingsreserve investeringen 15.582     6.100       
Bestemmingsreserve goederen 22.400     8.300       
Bestemmingsreserve calamiteiten 11.400     6.400       
Vrije reserve 2.261       2.261       

51.643     23.061     

Kortlopende schulden

5. 
2.801       3.575       

2.801       3.575       

TOTAAL 54.444     26.636     

31 december 2016 31 december 2015

 Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 
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2.2 Resultatenrekening 2016

Realisatie 
2016

Begroting 
2016

Realisatie 
2015

€ € €

Opbrengsten
Donaties 6. 41.681     10.000     10.330     
Sponsoring 7. 3.156       7.500       3.122       
Subsidies 8. 14.200     14.500     12.900     
Overige opbrengsten 9. 3.322       1.500       1.600       

62.359     33.500     27.952     

Lasten
Afschrijvingen op vaste activa 10. -           -           -           
Overige bedrijfskosten 11. 33.827     32.900     26.310     

33.827     32.900     26.310     

Financiële baten en lasten 12. 50            -           42            

Resultaat 28.582     600          1.684       

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan vermogen
Bestemmingsreserve investeringen 9.482       600          
Bestemmingsreserve goederen 14.100     434          
Bestemmingsreserve calamiteiten 5.000       414          
Vrije reserve -           236          

Totaal resultaatbestemming 28.582     1.684       
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva

Materiële vaste activa

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
materiële vaste activa. Uit de balanspost investeringssubsidies valt jaarlijks een
gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij, in lijn met de afschrijvingstermijn
van het gesubsidieerde actief. De vrijval wordt in de resultatenrekening
gepresenteerd als een vermindering van de afschrijvingen. 

De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur.
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Vorderingen

Liquide middelen

Grondslagen van resultaatbepaling

Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 
van verwachte oninbaarheid. Bij individueel belangrijke vorderingen geschiedt deze
beoordeling van verwachte oninbaarheid op individuele basis. Voor individueel niet-
belangrijke vorderingen wordt de omvang van de voorziening op collectief statische
wijze bepaald.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden, voor zover niet anders vermeld,
staan dezen ter vrije beschikking van de stichting.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze
voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten
(waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in
dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd
tegen de reëele waarde, voor zover die bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige
baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1.  Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

Inventaris -                -                
Vervoermiddelen -                -                

Totaal materiële vaste activa -           -           

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 33.535     24.509     
Bij: Investeringen 17.273     
Af: Afschrijvingen - 8.806 - 8.247

Boekwaarde per 31 december 24.729     33.535     

Af: Investeringssubsidies - 24.729 - 33.535

Boekwaarde na aftrek investeringssubsidies -           -           

Toelichting:

2.  Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

Vorderingen uit hoofde van subsidies -                1.000        
Overige vorderingen 2.200        2.379        

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.200       3.379       

 Het verloop is als volgt weer te geven: 

Voor de aanschaf en bijkomende kosten van de koel- en diepvriescel is van zowel het 
Oranje Fonds als van het Kansfonds € 9.523 ontvangen. Daarvan is € 17.273 in mindering 
gebracht op de investering. Het restbedrag van € 1.773 is ten gunste van het resultaat ter 
dekking van de bijkomende kosten.
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3.  Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

Rekening courant Rabobank 10.178      11.233      
Spaarrekening Rabobank 42.066      12.024      

Totaal liquide middelen 52.244     23.257     
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PASSIVA

4.  Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2016 31-12-2015

Bestemmingsreserve investeringen 15.582     6.100        
Bestemmingsreserve goederen 22.400     8.300        
Bestemmingsreserve calamiteiten 11.400     6.400        
Vrije reserve 2.261       2.261        

Totaal eigen vermogen 51.643     23.061     

Saldo per Resultaat- Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-01-2016 Bestemming 31-12-2016

 Bestemmingsreserve investeringen 6.100        9.482       15.582      
 Bestemmingsreserve goederen 8.300        14.100     22.400      
 Bestemmingsreserve calamiteiten 6.400        5.000       11.400      
 Vrije reserve 2.261        -           2.261        

Boekwaarde per 31 december 23.061     28.582     51.643     

Toelichting:

De bestemmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke  vervanging van 
transportmiddelen en inventarissen. Jaarlijks wordt aan deze reserve, indien mogelijk 
gedoteerd, totdat deze  toereikend is.

Het bestuur heeft besloten om vanaf boekjaar 2013 een bestemmingsreserve calamiteiten te 
vormen. Jaarlijks wordt, indien mogelijk, aan deze reserve gedoteerd totdat deze reserve 
toereikend is om de exploitatiekosten gedurende een jaar te kunnen dekken.

De bestemmingsreserve goederen is gevormd om bij calamiteiten in de aanlevering van 
goederen, de klanten nog 4-6 weken van een voedselpakket te kunnen voorzien. Jaarlijks 
wordt aan deze reserve, indien mogelijk, gedoteerd, totdat deze reserve toereikend is.
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5.  Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

Rekening Courant St. Parel -                1.303        
Nog te betalen overige kosten 2.801        2.272        

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.801       3.575       
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten

6. Donaties

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2016
Begroting 

2016
Realisatie 

2015

Giften bedrijven en instellingen 2.159        2.000        100           
Bijdrage St. Parel 21.528      -                -                
Bijdrage fondsen 1.385        -                -                
Giften kerken 6.253        3.000        4.009        
Giften particulieren 10.356      5.000        6.221        

Totaal Donaties 41.681     10.000     10.330     

7. Sponsoring

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2016
Begroting 

2016
Realisatie 

2015

Sponsoring bus 3.156        7.500        3.122        

Totaal Sponsoring 3.156       7.500       3.122       

8. Subsidies

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2016
Begroting 

2016
Realisatie 

2015

Bijdrage gemeente Hoogezand-Sappemeer 9.000        9.000        10.000      
Bijdrage gemeente Slochteren 2.500        2.500        2.900        
Bijdrage Provincie Groningen 2.700        3.000        -                

Totaal Subsidies 14.200     14.500     12.900     
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9. Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2016
Begroting 

2016
Realisatie 

2015

Bijdrage Voedselbank NL 2.322        1.500        1.500        
Overig 1.000        -                100           

Totaal Overige opbrengsten 3.322       1.500       1.600       

Lasten

10. Afschrijvingen op vaste activa

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2016
Begroting 

2016
Realisatie 

2015

Afschrijving inventaris 2.902        3.000        2.899        
Afschrijving vervoermiddel 5.904        5.000        5.348        
Vrijval ontvangen investeringsgelden -8.806       -8.000       -8.247       

Totaal Afschrijvingen op vaste activa -           -           -           

11. Overige bedrijfskosten

Kosten ten behoeve van klanten
Inkoop goederen 4.453        -                -                

Totaal Kosten ten behoeve van klanten 4.453       -           -           

Bestuurs en vrijwilligerskosten
Verzekering vrijwilligers en bestuur 126           200           147           
Overige vrijiwlligerskosten 1.112        1.500        1.723        

Totaal Bestuurs en vrijwilligerskosten 1.238       1.700       1.870       

Transporteren 5.691       1.700       1.870       
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Realisatie 
2016

Begroting 
2016

Realisatie 
2015

Transport 5.691       1.700       1.870       

Huisvestingskosten
Huur en erfpacht 8.427        8.500        8.100        
Energie en water 3.248        3.000        2.757        
Onderhoud en inrichting 631           2.200        1.792        
Overige huisvestingskosten -                400           321           

Totaal Huisvestingskosten 12.306     14.100     12.970     

Vervoerskosten
Brandstof 2.902        3.200        2.181        
Belastingen en heffingen 1.935        2.000        1.927        
Verzekeringen 1.506        1.800        1.582        
Onderhoud 3.182        2.500        652           
Kilometervergoeding 1.113        800           854           
Vervoerskosten Noordelijke Voedselbanken 1.056        1.600        892           

Totaal Vervoerskosten 11.694     12.400     8.088       

Organisatiekosten
Contributies en abonnementen -                100           -                
Kosten hard- en software 1.763        300           34             
Reclame-relatie-representatiekosten 881           2.500        1.391        
Telefoon 659           1.200        1.179        
Overige organisatiekosten 833           600           778           

Totaal Organisatiekosten 4.136       4.700       3.382       

Totaal Overige bedrijfskosten 33.827     32.900     26.310     
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12. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2016
Begroting 

2016
Realisatie 

2015

Rente banktegoeden 50             -                42             

Totaal Financiële baten en lasten 50            -           42            

 Aan de bestuuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij 
geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. 
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3 Overige gegevens

3.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

€
Huur Kees de Haanstraat 1½ jaar 12.150     

3.2 Voorstel bestemming batig saldo

€
Toevoeging aan bestemmingsreserve investeringen 9.482       
Toevoeging aan bestemmingsreserve goederen 14.100     
Toevoeging aan bestemmingsreserve calamiteiten 5.000       
Toevoeging aan vrije reserve -           

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de stichting is het 
batig saldo over 2016 ad €28582 als volgt verwerkt:


