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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

l. Algemene toelichting
l.l. 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.

1.2" Grondslagen voar waardering von activo en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld 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.

Vergelijking met vaorgoand jaor
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Moteriële voste octiva
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 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

Beachte voorzieningen voor oninbaarheid.

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.

1.3, 6rondslogen voor bepaling van het resultoat

Algemeen
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Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschiltussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en zijn
gebaseerd op het matching beginsel.

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.

Baten waarvoor een bijzondere 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
Gften worden verantwoord in het jaar waarop de biidrage betreklcing he€ft. Met uitzondering
van bijzondere giften, die over meerdere jaren (5 jaar) worden verspreid vanuit het matching
beginsel.

Losten

De lasten worden bepaald op historische kosten en toegerekend aan het verslagiaar waarop zij
betrekking hebben. Met uitzondering van geactiveerde kosten, die over meerdere jaren worden
verantwoord.
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e Toelichting op de balans

2.2

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa is nul, omdat tegenover dergelijke investeringen tevens incidentele
subsidies zijn behaald voor b'rjv de koelwagen, schrobmachine, vorkheftruck e.d.

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

Vorderingen
Ovedopende octiva
Nog te onfuangen intrest
Nog te ontvangen giften

31-12.2019 31-12-2018

15-920

Liquide middelen

Raboba nk rekening 129389536
Raboba nk spaarrekeni ng 3L7 55A27 25

Stand per L januari

Af : Algemene Reserve (conform bestuu rsbesluit)
Va nuit de resultaatbestemming
Stand per 31 december

2.4 Kapitaol
Algemene reserve
De aleem€fle r€serve bedraagt uttimo 2019 € 3O.O0g,- &ltimo 2018 € 25.000) t,b.v. het
opvangen van calamiteiten en de Voedselbankwerkzaamheden te kunnen voortzetten.
Besloten is de algemene reserve verder op te laten lopen met 5.000 euro per jaar tot aan een
niveau van 35.000 euro om een voldoende buffer te creëren, aangezien de onzekerheden over
de fi nanciering toenemen.

Bestemmingsfonds
In onderstaande tabel is het verloop van het bestemmingsfonds weergegeven:

2018
-/-L2.696
-/- 5.ooo
-l-L.673

-Í-L9.369

3.902
1L389
L6.29L

2.7

s20
15.900

?L-L2-20t9 31-12-2018

7.474
53.343
60.817

2019
-/-L9.369
-/- s.ooo
-l- 642

-l-2s.o1-L

{
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Aangezien het bestemmingsfonds inmiddels negatief is zullen er wegen gezocht moeten worden om
de inkomstenkant aan giften fors te verhogen. Hiertoe is een fondswervings- en actieplan gemaakt

en uitgevoerd. Aan voorzieningen staat ca € 15.000,: uit.

2.5 Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Voorzieningen
Reservering b'rjzonder giften
Reservering te betalen facturen

3t-L2-20t9

15.2s6
37.557
3.000

55S13

31-12-2018

15.256

8.s00
2.804

26,560

ln 2015 hebben wij een bijzondere gift van het bedrijf Bouwmeester ontvangen van € 15.0@, die in
50 maandtermijnen wordt verantwoord. ln 2019 hebben wij een aantal bijzondere giften ontvangen
van circa € 50.000 (actie Minkema school, bedrijf Goudriaan, Rabo clubactie e.d.) die over 60

maanden worden verantwoord.

b
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E Toelichting op de staat van baten en lasten

Het jaar 2019 heeft Voedselbank Woerden als gevo§ van het moeten aankopen van vers voedsel
met een klein negatief resuhaat van € 642,-- afgesloten . Door de enorme toename van het aantal
clienten en het opdrogen van de aanvoer van vers voedsel is over 2019 voor ca € 14.000,- aan
voedsel aangekocht. Dankzij een e)cra subsidiebedrag van de gemeente van € 10.000,-- voor
kinderen is dit grotendeels gecompenseerd.

ln 2O19 is een dweil/sctrrobmachine aangeschaft van ruim € 2.600. Deze is gefinancierd m€t €efl
incidentele gift gekregen van circa € 1.000,-- van de gecombineerde bridgedrive van de 3 bridgeclubs
in Woerden en deze is aangevuld met een bijdrage van ca € 1.600 uit het armoedefonds.

De exploitatie kosten voor het gebouw over 2019 bedragen ca € 37.0O0 (huur, belasting verzekering,
energie, water, schoonmaak etc). ttier staat slechts een subsidiebijdrage van ca € 24.000 van de
gemeente tegenover. Aangezien het structurele exploitatietekort circa € 12.500,- bedraagt, zijn wij
gestart met de acties de Club van 50 en statiegeldbonnen. Dit levert op dit moment circa € 3.0m,-
per jaar op. Kortom wij zullen op zoek moeten gaan naar meer structurele bronnen. Aangezien het
beleid is de structurele uitgaven met structurele inkomsten te matchen. Nu moeten wij een deelvan
de incidentele giften voor dit structurele exploitatietekort aanwenden. De incidentele giften zouden
gebruik moeten worden voor de incidentele uitgaven en de noodzakelijke investeringen.
De kosten voor de afdracht aan het RDC Rotterdam blijven met ruim € 4.250 onverminderd hoog.

3.7 Giften

3.2

Het ontvangen bedrag aan giften in 2019 is bij alle doelgroepen (kerken, bedrijven, particulieren,
scholen) ten opzichte van 2018 gestegen, dankzij de acties uit het actieplan fondsenwerving. ln
2016 is een b'tjzondere gift van 15.000 euro ontvangen, waarover besloten is dat wij deze over
60 maanden verantwoorden. Dit betekent zowelvoor 2018 als 2019 een verantwoording als
bijzondere gift van 3.000 euro. Aan acties vanuit de actie club van 50 is circa 2.500 euro
onWangen. Acties van derden leverde in 2019 mede door het beleid van activering extra
inkomsten over 60 maanden bijna 5.200 euro op.

Subsidies
Het ontvangen bedrag aan subsidies over 2019 was 34.000 euro. Naast de gebruikelijke
huursubsidie van 24.000 euro vanuit de gemeente Woerden werd vanuit de gemeente
Woerden een subsidie van 10.000 euro uit het fonds van de Kleinsma gelden voor aankoop van
vers voedsel voor kinderen beschikbaar gesteld.

Kosten oan hetpand
De kosten aan het pand bedragen over 2019 ca 37.000 euro.

Kosten aon de auto
De kosten aan de koelwagen bedragen over 2019 ca 3.600 euro. Vorig jaar nog maar ca 1.900
euro (slechtseen half jaar).

3.3

3.4

B
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4, Overige informatie

4.L Gemiddeld oontal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Woerden, L april 2020

Stíchting Voedselbank Woerden

w.g' H.T.G. Woertman, voorzitter a.i. w.g.J. rJpma, secretaris

w.g. H.T.G. woertman, penningmeester w.g. mw. B.c. Brillemans, bestuurslid

w.g.E. Bom, bestuurslid w.g. B.Gussinklo, bestuurslid

Verslaa von de koscommissie.

Woerden, 2 aprilÀA20

wij hebben de balans per 31 december 2019, alsmede de rekening van baten en tasten over 2019
van de Stichting Voedselbank Woerden gecontroleerd.
De balans en de rekening van baten en lasten zijn ontleend aan de administratie van de
bovengenoemde stichting.
op basis van deze kascontrole d.d. 2 april 2020 stellen wij de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het financieel beleid.

w.g. Ben Verheijen w€. M.Tegelenbosch

I
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