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Het bestuur van
Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken

p/a Plazuidplein 9

2801 WK GOUDA
Rotterdam, 2 juni 2022

MvB/64302
Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden inzake het
samenstellen van de jaarrekening 2021.

1.1 Samensteliingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken te Gouda is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en een staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, Samenstellingsopdrachten . Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken. Wij
hebben geen controle-of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te tre ken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleq-samenstellinqsverklarinq.
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1.2 Financiële positie
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een tekort van € 140.029 ten opzichte van een overschot van
€ 54.091 over 2020. Door het tekort is het eigen vermogen inclusief bestemmingsfonds per ultimo
van het boekjaar afgenomen. Op de staat van baten en lasten zijn naast deze cijfers ook de
begrotingen 2021 en 2022 opgenomen.
Vertrouwende hiermede uitvoering aan uw opdracht te hebben gegeven en desgewenst gaarne
bereid tot nadere toelichting, tekenen wij,
hoogachtend,
Mazars N.V.

M. van Beuzekom AA

stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
Gouda
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Inleiding

STRATEGISCHE HIGHLIGHTS
Sinds 2004 is een groep vrijwilligers bezig met het inzamelen van goed voedsel en
het uitdeelt in Gouda en omstreken aan mensen die meestal tijdelijk weinig te
besteden hebben. Op 5 december 2011 ging deze activiteit op in de stichting
Voedselbank Gouda e.o. (VBG), die zich aansloot bij de landelijke organisatie van
Voedselbanken Nederland.

Een gedeelte van het voedsel komt van het distributiecentrum te Rotterdam, de rest
wordt ingezameld via lokale supermarkten, bakkerijen, kaashandelaren en
voedseldistributiecentra. Daarnaast organiseren we via kerken en particulieren
meerdere inzamelacties per jaar. Het gezonde gedeelte van het voedselpakket (verse
groente en fruit) wordt aangevuld en meestal ingekocht.

DOELSTELLING
Stichting Voedselbank Gouda e.o. verstrekt voedselpakketten in Gouda, Bodegraven,

Reeuwijk en Moordrecht en heeft ten doel:
• Het uitoefenen en in stand houden van voedsel ba nkactiviteiten.
• Het ondersteunen met voedsel van mensen die minder te besteden hebben.
• Het promoten van gezonde eetgewoontes onder de cliënten door
voorlichting.
• Het tegengaan van voedsel verspilling en het verminderen van afvalstromen.
Dat bereiken we door:

Aansluiting bij de Vereniging van Voedselbanken Nederland en ons te
houden aan het door deze vereniging vastgestelde reglementen.

Het verrichten van alle werkzaamheden die met het bovenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
• VBG realiseert deze doelstelling uitsluitend met vrijwilligers en ontvangen
voor hun inzet geen beloning.

VOEDSELVEILIGHEID
VBG is lid van Voedselbanken Nederland (voedselbankennederland.nl). Zodoende
verplichten wij ons te voldoen aan voorschriften van Voedselbanken Nederland. De

uitvoering wordt gecontroleerd met jaarlijkse audits. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) heeft speciaal voor alle voedselbanken in Nederland het

'Infoblad 76 opgesteld, met daarin de richtlijnen waaraan moet worden voldaan om
veilig met verkregen voedsel te kunnen en mogen werken. VBG voldoet aan deze

richtlijnen. Daarnaast heeft VBG een bedrijf ingeschakeld voor het beheersen van
plaagdieren . Hiermee hebben we het aantal incidenten tot bijna nul weten te
reduceren.

ORGANISATIE
Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het huishoudelijk reglement, de integriteit,
het calamiteitenplan en het arbobeleid. VBG voldoet aan de voorwaarden van de
ANBI-status.

In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:
• Dries Nagtegaal: voorzitter
• Pim Zoeteweij: vicevoorzitter en fondsenwerving
• Andries Joling: penningmeester
• Hendrik Spit: secretaris en voedselverwer ing
• Henk Kreuger: communicatie en PR

• Corry Schouten: cliënten administratie
• Peter Burghgraaf: contact met kerken en politieke partijen
• Henk Vroege: fondsenwerving en incidentele opdrachten

• Bas Domburg: voedselveiligheid
In de loods te Gouda zijn twee coördinatoren werkzaam:
• Aart Snijders
• Ad Verkleij
Daarnaast zijn er in Gouda ruim zestig vrijwilligers, die wekelijks voedsel verzamelen,
controleren, sorteren, pakketten samenstellen, inpakken, transporteren en uitdelen.

Voorts zijn er vrijwilligers werkzaam coördinator op de uitdeelpunten in Bodegraven,
Reeuwijk en Moordrecht, die de pakketten overhandigen aan de cliënten. Dit zijn
Eduard de Lange (Bodegraven), Diana Weststrate (Reeuwijk) en Hans Kors
(Moordrecht).
Voedselbank Gouda e.o. valt onder het Distributiecentrum Rotterdam en is onderdeel

van het Regionaal Overleg Platform (ROP). Alle regio voedselbanken die aangesloten
zijn bij en bijdragen aan dit distributiecentrum, zijn mede verantwoordelijk voor het
functioneren daarvan.
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BEDRIJFSVOERING
oor de corona-uitbraak is de werkwijze in de VBG aangepast: wij delen nu verspreid
over twee dagen pakketten uit (donderdag en vrijdag), waarbij onze cliënten een
tijdsslot krijgen toegewezen. Deze werkwijze bevalt ons goed en onze cliënten zijn
inmiddels gewend aan de aanpassing van de nieuwe uitdeeltijden.
Wij hebben in 2021 iedere week gemiddeld 260 gezinnen van voedsel voorzien en
verwachten voor de toekomst dat dit aantal zal toenemen als gevolg van de
coronapandemie. Ook de kosten van levensonderhoud en kosten voor energie
staven onze verwachtingen.

Op de uitdeelpunten te Bodegraven, Reeuwijk en Moordrecht blijft het aantal
gezinnen stabiel maar we zien wel seizoensinvloeden in het aantal cliënten.
Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, werken wij samen met
lokale hulpverleningsorganisaties, bewindvoerders en sociale raadslieden van de

gemeente Gouda (en Bodegraven/Reeuwijk). Via een ingevuld aanvraagformulier en
na een toets op het netto besteedbaar inkomen, worden cliënten doorverwezen
naar de VBG. Ons doel is om deze gezinnen weer op eigen benen te laten staan. Wij
staan open voor alle inwoners in het werkgebied Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en
Moordrecht, die voldoen aan de criteria. Deze zijn onlangs verruimd, zie
www.voedselbankgouda.nl/clienten. Wanneer we bezoek krijgen van een
nieuwkomer, bieden we meteen hulp. Men moet dan wel de bereidheid tonen om

door het intake proces te gaan. Zo hoeft eigenlijk niemand zonder eten te zitten.
Via www.armoedefonds.nl houden we een voorraad menstruatiemiddelen aan en
deze kunnen door de cliënten worden meegenomen.

ANALYSE AANMELDINGEN VBG 2021
Het aantal huishoudens in Gouda en omstreken, dat gebruik maakt van VBG:

Maand / 2021
anuari

Februari
Maart

April
Mei
Juni

Juli
Augustus
September

Aantal aangemelde huishoudens Aantal voedselpakketten per week
288
268
297
277
296
275
288
268
288
268
272
251
254
235
262
22
259
236
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November

239
241

December

247

Gemiddeld 2021
Gemiddeld 2020
Gemiddeld 2019

259
287
283

Oktober

260
266
269
272
305
305

In december en omgerekend kregen zo'n 650 personen voedsel uit een pakket. Aan
grote gezinnen (van zes personen of meer) werd wekelijks een extra pakket verstrekt.
Pakketten die overblijven, doneren we aan een opvanghuis in de stad. Wie een pakket
nodig heeft, kan contact opnemen met een hulpverleningsorganisatie, zoals het Leger

des Heils, Kwadraad, Vluchtelingenwerk, Kwintes, Stichting Kernkracht of het Sociaal
Team. De website www.voedselbankgouda.nl toont de gegevens van deze

organisaties. Toekenning van hulp is gebaseerd op het bedrag dat beschikbaar is voor
levensonderhoud.

VERVOER EN GEBOUWEN
Op woensdag- en donderdagochtend vindt de aanvoer van producten naar onze loods
plaats. Wekelijks worden overschotten in ontvangen voedsel uitgewisseld met andere
voedselbanken, zoals die van Lekkerkerk, Roelofarendsveen, Alphen aan den Rijn,
Zoetermeer en Delft.

Doordat we dit jaar de uitbreiding c.q. vervanging van ons totale wagenpark hebben
kunnen afronden, doen we het vervoer nu met eigen middelen. Dit betreft zowel de
aanvoer van goederen als het gekoeld vervoer naar de uitgiftepunten in Reeuwijk,
Bodegraven en Moordrecht.

VOORUIT KIJKEN
VBG staat aan de vooravond van een verhuizing naar een ander pand in Gouda,

omdat wij onze huidige locatie in Gouda aan het Stationsplein moeten verlaten. Wij
willen benadrukken dat wij jarenlang uiterst tevreden van deze distributiehal
gebruik hebben mogen maken. Na een lange zoektocht hebben wij inmiddels een
nieuwe locatie gevonden aan de Noordpool 2 in Gouda. Er moeten nog wel diverse
werkzaamheden aan dit nieuwe pand worden verricht. Hiervoor hebben wij een
financiële voorziening getroffen.
Tevens baart ons het energiegebruik in het te betrekken pand enorme zorgen.
Hiervoor zullen we nieuwe koel- en vriesruimtes moeten inrichten en zoveel

mogelijk zelf energie gaan opwekken.
Bij 5 voedselbanken met winkel-concept hebben we onderzoek verricht of dit
soort voedsel verdelen voor de gevonden nieuwe locatie geschikt is. Naar

verwachting zal dit een betere klanttevredenheid tot gevolg hebben.
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Onze verbouwplannen gaan hier rekening mee houden.

Terugkijkend op 2021 kunnen we stellen dat de coronapandemie ons werk niet
beïnvloed heeft en dat we iedere week een heel groot aantal mensen hebben
kunnen voorzien van gratis eten. We hopen dit werk te continueren in 2022.
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Balans per 31 december

Actief

2021
€

2020
€

€

€

Vlottende activa
Overige vorderingen en
vooruitbetaald
Diversen nog te vorderen

8 680

2.685

8 680

2.685

Liquide middelen
ING Zakelijke rekening
ING Spaarrekening
Rabo Spaarrekening

Rabo Zakelijke rekening

9 376

19.100
50.000
30.013
27.741

-

125.003
19.852

126.854

154.231

Som der vlottende
activa

129.539

162.911

Totaal

129 539

162 911

2 juni 2022

Passief

2021
€
€

2020
€
€

Eigen vermogen
Vrije reserves
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar

-10 001

-5 910
-21 628

Saldo per 31 december

4 091
-27 538

-5 910

50.000

50 000

Bestem mingsreserve

Continuïteit Organisatie
Bestemmingsfonds
Nieuwe Huisvesting

Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar

118401

68,401
50.000

-118401

22.462

118 401
162 491

49 163

420

57 914

-

129.539

162,911

Saldo per 31 december

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva
Aangegane verplichting nieuwe
huisvesting

Totaal
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Staat van baten en lasten
Begroting

Begroting

2022
€

2021

2021
€

2020
€

Giften

17 000

32.779
20.478
17.878

30 632
15 697
48 537

1.000

2 500

943

4.208

20.000

30 985

24.125

-

-

-

Voedselbank Nederland

20.000
11.500
7.500

4 649

10 000

3.000
10.000

3.248

Sponsors w.o diner Lions

-

-

Donaties nieuwe huisvesting

-

-

100 085

-

Diversen

_

-
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97.250

68.500

206 406

127.852

19.500
54.000
3.000
1.500
12.500
3.500

15.500
40.500
3.500
1.500
12.500
3.000

15.947
39.706
1.348
1.788
7.730
2.235

-

-

12 439
47 530
2 237
140
5 473
3 510
30

-

-

273.368

2.461

5.000
4.250

1.000
2.000

659
1.049

641
1 095

103.250

79.500

346 435

73.761

Particulieren, vrienden
Kerkgenootschappen
Bedrijven, stichtingen etc

Statiegeldbussen

12.500
12.500

7.500
8.500

22 250

Subsidies
Gemeente

Bijdrage Rijk

Aankoop bij geringe aanvoer
Transport- en opslagkosten

Verpakkingsmateriaal
Kosten vrijwilligers

Afdracht regio
Algemene kosten
Kosten Corona
Kosten m.b.t. nieuwe huisvesting

Investeringsuitgaven
Schoonmaakkosten/vuilafvoer

810
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Begroting

Begroting

2022
€
Inkomsten

Uitgaven
Tekort/overschot

2021 2021
2020
€ €
€
97.250
68 500
206 406
127.852
103.250
79 500
346 435
73.761
-6 000

-11.000

-140 029

54.091

_

-118.401

-6 000

-11 000

-21.628

50 000
4 091

-6 000

-11 000

-140.029

54.091

Bestemming resultaat.
Bestemmingsfonds
Vrije reserves
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Toelichting
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsplaats en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken is feitelijk en statutair gevestigd op Leenmanslag 29, 2805
HT Gouda. De feitelijke activiteiten vinden plaats op Stationsplein 6, 2801 AK Gouda. De stichting is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 54080029. In de loop van 2022 zullen de activiteiten
plaatsvinden op Noordpool 2 te Gouda.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De stichting houdt zich bezig met het uitoefenen van voedselbankactiviteiten en het tegen gaan van
verspilling van voedsel.
Algemene grondslagen voor verslaggeving

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPGESTELD
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn Cl Kleine organisaties zonder
winststreven overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering

plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor
grote economische onzekerheid. Voor Stichting Voedselbank Gouda en omstreken zijn de belangrijkste
risico s het besmettingsgevaar voor de meestal oudere vrijwilligers. Door de toegenomen vaccinatiegraad
is dit risico behoorlijk afgenomen. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig
aan veranderingen. Gezien de huidige financiële positie van de stichting en de trouwe achterban die altijd
bereid is om de stichting te ondersteunen in haar activiteiten is het bestuur van mening dat de stichting
haar activiteiten kan blijven voortzetten.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vlottende vaste activa
Vorderingen
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Hieronder is opgenomen een post bestemmingsreserve van € 50.000. Dit is een "vrije reserves , echter is
bedoeld als een continuïteitswaarborg teneinde de continuïteit van uw organisatie te verzekeren.
Het exploitatieresultaat wordt verwerkt in de vrije reserves.
Het bestemmingsfonds is gevormd voor de nieuwe huisvesting van de voedselbank. In 2021 is voor
€ 273.000 geïnvesteerd in nieuwe huisvesting van de voedselbank. De kosten van deze investering
hebben geleid tot een verlies over boekjaar 2021 welke o.a. verwerkt is ten laste van het
bestemmingsfonds. Het bestemmingsfonds heeft daarom een saldo van nul aan het einde van boekjaar
2021. De geraamde totale investering in nieuwe huisvesting inclusief toekomstige investeringen bedraagt
€ 528.500. De realisatie van verdere investeringen in komend boekjaar is afhankelijk van de donaties die
ontvangen zullen worden. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 is inmiddels bekend dat de
genoemde uitgaven zijn gedekt door ontvangen toezeggingen en ontvangen donaties.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslag voor de resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekken hebben.

Giften
Onder giften wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen giften in geld. De ontvangen goederen in
natura zijn niet als giften verantwoord. Eveneens is de kostprijs van de ontvangen goederen niet als last
verantwoord in de staat van baten en lasten.
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Investeringskosten
Investeringen worden als kosten in de staten van baten en lasten verantwoord Door toepassing van deze
waarderingsmethode is het werkelijk eigen vermogen lager dan indien investeringsuitgaven als materieel
vaste activa werd verwerkt
Werknemersbestand
Gedurende de boekjaren 2021 en 2020 waren geen werknemers in dienst, alle werkzaamheden werden

verricht op vrijwillige basis

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De jaarlijkse huur voor de opslagruimte gelegen te Stationsplein 6 te Gouda bedraagt € 25.200 Dit
huurcontract is in maart 2022 beëindigd. Vanaf 1 maart 2022 wordt de nieuwe huisvesting aan de

Noordpool 2 te Gouda gehuurd voor € 25 000 per jaar (inclusief BTW) De huurperiode loopt van 1 maart
2022 t/m 28 februari 2032

Gouda, 2 juni 2022
Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
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