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lnleiding
Ook in 2OL2kon de Voedselbank Woerden mede door de belangeloze medewerking van een

groot aantal vrijwilligers weer gemiddeld 55 huishoudens van de meest noodzakelijke
behoeften aan levensmiddelen voorzien.
Doelstelling.
De doelstelling van de Stichting Voedselbank Woerden staat in art. van de statuten: "De

stichting heeft ten doel het bestrijden van (verborgen) armoede in Nederland, in het
bijzonder zover dat betrekking heeft op de gemeente Woerden".
Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 3L december 2O12was als volgt:

Snoek voorzitter

B.

Gussinklo

lid

Rikxoort secretaris

J.

Guichelaar

lid

D. van der
P. G. van
L.

Brillemans

penningmeester

H. van

Duuren lid

P.M.A. van Bijlevelt algemeen adjunct
Het bestuur vergaderde in 2012: L2 januari, 8 maart, L0 mei, 2L juni, 20 september en L3

december. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 3OZ1-7L59.

Externe contacten
De Voedselbank Woerden is aangesloten bij de Regionale Voedselbank Rotterdam gevestigd

aan de Keilestraat 7,3029 BP Rotterdam.

Voedselbanken in de regio
Wekelijks wordt door de Voedselbank Woerden levensmiddelen uit de hoofdopslag in

Rotterdam meegebracht ten behoeve van de voedselbanken in Montfoort, De Ronde Venen,
Oudewater en Stichtse Vecht. De overslag vindt plaats op het terrein van de De Sluis in
Woerden.
Gemeente Woerden.
Ook in 2012 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de ruimte

in het Dienstencentrum. Er zijn regelmatig contacten.
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Werkwijze van de Stichting Voedselbank Woerden
Toelatingscriteria
Deze criteria zijn voorgeschreven door de Stichting Voedselbank Nederland. Zij hebben

betrekking op het maximaal besteedbaar inkomen per maand na aftrek van alle vaste lasten.
Hiervoor gelden in 2012 de volgende bedragen voor één volwassene € ].80,--, voor twee

volwassenen€240,--. Kinderen t/m1aar€25,-- en L3-18 jaar€50,--. Periodiekvindt
heronderzoek plaats en het gebruik van de voedselbank is maxirnaal 3 jaar.
Herkomst levensmiddelen.
Elke donderdag worden goederen opgehaald in Rotterdam en verder bij verschillende

leveranciers in Woerden. Ook dit jaar ontvingen we goederen in natura door acties van
Curves, Lions Club, Willem van Oranjeschool en de R.K.parochíe Woerden/Oudewater.

Verstrekking van de pakketten.
Elke donderdagmiddag is er voor de cliënten gelegenheid tussen 14.30 en L5.30 uur het

pakket op te halen in het Dienstencentrum in Woerden waarbij altijd 2 bestuursleden
aanwezig zijn. Voor die tijd hebben vrijwilligers 's morgens de ruimte ingericht en de aanvoer
geregeld, waarna om L3 uur zes vrijwilligers de kratten komen vullen.
Diversen.
Door een bijdrage van het RABO Dichtbijfonds Rijn en Veenstromen was er weer de

mogelijkheid om onze vrijwilligers met de Kerst te verrassen met een attentie als blijk van
waardering voor hun belangeloze inzet.

Financiën.

ln dit verslag zijn opgenomen:

*De balans per 3L december 2012
*De staat van baten en lasten over 2Ot2
xToelichting op de balans en op de staat van baten en lasten.
* Verslag van de kascommissie

Slotwoord
Het bestuur is dankbaar dat het mede door giften van o.m. kerken, school, stichtingen en

particulieren en met de 35 vrijwilligers in staat was dit werk te kunnen doen.
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B

D

Woerden

Balans per 31 december 2Ot2
(na resultaatbestemming)

Bedragen:
Activa

t=€1,--

3l december2Ot2

Voste activa
Materiële vaste activa

31 december 2OLl

0

0

0

732

0
209

Liquide middelen

2L.260

L4.648

TotaalActiva

21-992

14.857

L2.654

14.303

9.338

554

2L992

x4.8s7

Vlottende activo
Voorraden
Overlopende activa

Passiva

Kapitaal
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal Passiva
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Staat van baten en lasten over 20L2

Bedragen: 1,=€1,--

20tt

20L2

Baten

Giften
Subsidie Gemeente Woerden
Bijdrage Voedselbank Nederland
Opbrengst oud papier
Rente baten

L8.796
2.445

9.854
2.340

447

0

0

25

232

209

Som der baten

12.428

21..920

Lasten

Overige lasten

23.75!

Som der lasten

Exploitatiesaldo
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13.396
23.751,

13.396
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Toelichting op de balans en slaat van baten en lasten

1. Algemene toelichting
7.7. Algemeen

Activiteiten
De Voedselbank Woerden is een particulier initiatief dat personen in de gemeente
Woerden met een te laag besteedbaar inkomen een bepaalde periode bijstaat met het
verstrekken van voedsel.
L.2. Grondslogen voar waordering von activa en possiva
Algemeen

in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag
is vermeld.
De jaarrekening is opgesteld

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaandejaar.

Moteriële vaste octiva
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingspríjs plus bijkomende
kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische
levensduur. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt
rekening gehouden.
Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd

op de

nominale waarde onder aftrek

van

noodzakelijk geachte voorzien íngen voor oninbaarheid.
Voorroden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De Stichting Voedselbank
Woerden verkrijgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter
beschikking worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend.
7.3. Grondslagen voor bepoling von het resultaot
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het

totaal der lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop

zij

betrekking hebben.
Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd
tegen de reële waarde, zover deze bepaalbaar is. ln dat geval worden zodanige baten in
de staat van baten en lasten verantwoord.
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Baten waarvoor een bijzondère bestemming is aangewezen, worden in de staat van
baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed,
worden de nog niet bestede gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds.
Giften
Giften worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Lasten

De lasten worden bepaald op historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

Fínancieel jaarverslag Stichtíng Voedselbank Woerden pagina

4

2
2.1_

Toelichting op de balans
Materiële voste octívo
De Stichting Voedselbank Woerden heeft in 2008 een koelcel voor € 0,00 overgenomen
zonder bijkomende kosten en derhalve tegen nihil gewaardeerd.

2.2 Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De Stichting Voedselbank
Woerden verkrijgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter
beschikking worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend.

2.3 Vorderingen
Overlopende activa

3L-L2-2012

3t-L2-20tL

€
500

€

232
232

249

Nog te ontvangen donatie RABO-bank
Nog te ontvangen intrest

Liquide middelen

ING rekening4639621

Rabobank rekening 129389536
Rabobank reken ing 3L7 55027 25
Kas

0

w

3t-t2-20L2

3L-12-2011

€
1.452
842
18.966
0

€
1.381

-264

1.31"0

LL.957
0

14,648

2.4 Kapitaol
Bestemmingsfonds
ln onderstaande tabel is het verloop van het bestemmingsfonds weergegeven:

20L2

20tt
c
t-

c

Stand per 1 januari
Vrijval overlopende passiva 201L
Vanuit de resultaatbestemming
Stand per 3L december

t
1,4.303
182

-l- Lazt
___12,654

Het bestemmingsfonds ultimo 2013 zal worden aangewend voor:
het aankopen van voedsel
vervoerskosten naar en van Rotterdam
kosten voor opslag

-
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15.271

-/-

0

gas

14.303

2.5 Kortlopende schulden
Overlopende passivo

Kosten huur
Kosten vervoer R'dam
Kosten consumpties vrijwilligers
Reservering t.b.v. aanpassing locatie c.q. opslag
Doorbetaling bijdrage 2Ot2 aan overige)
Voedselbanken in de regio
)
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3L-L2-20L2
€
140
L45
500
8.000

3t-L2-20LL
€

364
190
0
0

553

0

9.338

554

3

Toelichting op de staat vàn baten en lasten

3.1_

Baten
Giften

Giften

3L-L2-20L2

3t-L2-20L1

€

€

B-1e§

9-954

Een specificatie van giften groter dan € 500,-- is opgenomen in bijlage 1.

3.2

Lasten

Overige losten

Huurkosten
Locatie/ops Iagkosten
Vervoerskosten
Voedselaankopen
Kosten vrijwilligers
Publiciteit
Ad m inistratie kosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten
Stand per 31 december

Exploitatie
20L2

Exploitatie
20LL

€
2.297
8.000
960
10.885
1.136
42
227
180
24

€

8.777
643

BJs1

13=396

4.

Overige informatie

4.1_

midd eld a anto I we rkn eme rs
Gedurende het jaar 2012 waren geen werknemers in dienst van de stichting.
Ge

Woerden, T maart2O!3
Stichting Voedselbank Woerden
D.v.d. Snoek, voorzitter

P.G. van Rikxoort, secretaris

Mw. B.C. Brillemans, penningmeester

P.M.A. van Bijlevelt, bestuurslid

Mw.

J. Guichelaar, bestuurslid

H.C. van Duuren, bestuurslid

B. Gussinklo, bestuurslid
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2.184
0

1.257

0
1,48

160
227

Bijlage L
Overzicht gíften vonaf € 500,0A kn gunste von 20L2
SKG Diakonie Herv. Gemeente Woerden € L.375
Margrietschool
582
Rk-scholen commu n ie-opbrengst
890
Mw. Ghrisaidoobe
500
PCI Woerden
830
Fam. Verwer
s00
St. Vincentiusvereniging
€ 4.500
PClWoerden
s00
Woerden Bruist
2.500
APLAZA
s00
Ger. Kerk Woerden
500
RABO Dichtbij fonds
€___500

€
€
€
€
€
€
€

€
€

E_L3,677
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Stichting Voedselbank Woerden
Verslae van de kascommissie
Woerden, 28-02-2013

Wij hebben de balans per 31 december 2012, alsmede de rekening van de baten en lasten over 2012
van de Stichting Voedselbank Woerden gecontroleerd.
De balans en de rekening van baten en lasten zijn ontleend aan de administratie van de
bovengenoemde stichtin g.
Op basis van deze kascontrole d.d. 28-02-2013 stellen wij de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het financíeel beleid.

Woerden, 28-02-2013

t
P.M.A. van Bijlevelt

D. van der Snoek

