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MA ZA R S 

Het Bestuur van 
Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 
P/a Leenmanslag 29 
2805 PR GOUDA 

Rotterdam, 25 mei 2016 
MvB/64302 

Geachte bestuursleden, 

Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden inzake het 
samenstellen van de jaarrekening 2015. 

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING 

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 2015 en een staat van baten en lasten over 2015 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 trekken 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.ni/uitieq-samenstellinqsverklarinq.  
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2. FINANCIËLE POSITIE 

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een overschot van € 12.775 ten opzichte van een 
tekort van € 5.459 over 2014. Hierdoor is het eigen vermogen per ultimo van het boekjaar 
toegenomen. Op de staat van baten en lasten zijn naast deze cijfers ook de begrotingen 
2015 en 2016 opgenomen. 

Vertrouwende hiermede uitvoering aan uw opdracht te hebben gegeven en desgewenst 
gaarne bereid tot nadere toelichting, tekenen wij, 

hoogachtend, 

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V. 

M. van Beuzekom AA 
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STICHTING VOEDSELBANK GOUDA EN OMSTREKEN. 

JAARVERSLAG 2015 

1. INLEIDING 

2. DOELSTELLING 

3. ORGANISATIE 

4. ANALYSE AANMELDINGEN KLANTEN 2015 

5. GEBOUWEN EN TRANSPORT 

6. VOEDSELVEILIGHEID EN VOEDSELVERWERVING 

7. SPONSOREN 

8. VRIJWILLIGERS 

9. COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE 

10. HET 10-JARIG BESTAAN VAN DE VOEDSELBANK GOUDA E.O. 

11. TOEKOMSTPLANNEN 

12. JAARCIJFERS 2015 

1. Inleiding 

De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van 

mensen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van 

allerlei bedrijven en particulieren. Meestal is er - dankzij onze sponsoren - voldoende 

aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van 

particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket 

voor cliënten completer te maken. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, 

werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen 

te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

In het jaar 2015 is het aantal klanten licht afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor. 

Aandachtspunt is en blijft de aanvoer van voedsel. Als er onvoldoende (gevarieerd) voedsel 

beschikbaar wordt gesteld door de regionale distributiecentra, wordt er voedsel 

aangekocht, om er zo voor te zorgen dat de cliënten een volwaardig pakket meekrijgen. Het 

geld dat van de sponsoren wordt ontvangen, wordt zodoende goed besteed. 

Zonder sponsoren en donoren zou het niet mogelijk zijn om onze cliënten wekelijks een 

volwaardig pakket mee te geven. Zowel de grote als de kleine sponsoren en donateurs, maar 

ook de diverse winkelcentra die meewerken met diverse acties, zijn wij daarom zeer 

erkentelijk. Daarnaast bedanken wij al onze vrijwilligers. 
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2. Doelstelling 
De Stichting Voedselbank Gouda en omstreken verstrekt voedselpakketten in Gouda, 

Bodegraven, Reeuwijk, Moordrecht, Haastrecht en Gouderak. 

De Stichting Voedselbank Gouda en omstreken heeft ten doel: 

• 	het uitoefenen van voedselbankactiviteiten 

• 	het tegengaan van verspilling van voedsel 

Zij tracht dit te bereiken door: 

• 	het aangesloten zijn bij de Vereniging van Voedselbanken Nederland en zich te 

houden aan het door de vereniging vastgestelde reglement. 

• 	het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

3. Organisatie 

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Gouda en omstreken was in 2015 als volgt 

samengesteld: 

• 	Dries Nagtegaal (voorzitter) 

• 	Andries Joling (penningmeester) 

• 	Hans Quik (secretaris) 

• 	Grada Jaspers 

• 	Piet van Steenwijk 

• 	Nel Kuijper 

• 	Corry Schouten 

• 	Miranda van Elswijk (communicatie) 

• 	Kees Zeelenberg (voedselveiligheid en voedselverwerving) 

Een werkgroep ondersteunt het bestuur met informatie vanaf de werkvloer. Zij 

vertegenwoordigt de ruim honderd vrijwilligers die wekelijks de voedselpakketten 

samenstellen, inpakken, transporteren en uitdelen. 

1.1 



4. Analyse aanmeldingen Voedselbank Gouda en omstreken 2015 

Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de Voedselbank is iets minder geworden. Wij 

zagen tot en met oktober een dalende trend. Dit komt vooral doordat de 

hulpverleningsinstanties een betere screening van de cliënten toepassen en dooreen betere 

handhaving van de procedures. 

Maand Totaal aangemelde 

huishoudens 

Aantal voedselpakketten 

Januari 389 410 

Februari 380 399 

Maart 371 388 

April 371 396 

Mei 355 375 

Juni 350 366 

Juli 339 329 

Augustus 311 327 

September 314 332 

Oktober 323 336 

November 339 357 

December 354 374 

Gemiddeld 2015 350 366 

De verdeling van de huishoudens is als volgt: 

Alleenstaand: 	39% 

Eén- ouder gezin: 	23% 

Gezinnen: 	 38% 

In december maakten 895 personen gebruik van de Voedselbank. 

Aan de grote gezinnen (vanaf 6 personen) werd wekelijks een extra pakket verstrekt. 

Het overleg met de hulpverleningsinstanties die de aanmeldingen voor de Voedselbank 

verzorgen loopt goed. Ook het nieuwe aanvraagformulier betekende een verdere 

verbetering van de beoordeling op de criteria van Voedselbanken Nederland. Screening 

gebeurt op deze wijze correct en objectief. 
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5. Gebouwen en transport 

Op woensdag vindt de aanvoer van producten plaats. Een vrachtauto haalt voedsel op bij de 

regionale Voedselbank in Rotterdam. Een bestelauto haalt op woensdag en donderdag 

brood, diepvriesvlees, AGF-producten en zuivelproducten op bij de lokale supermarkten en 

bakkerijen. Ook directe contacten met groenten en fruit handelaren zorgen voor incidentele 

aanvoer. In 2015 verpakten we onze aanvoer in een grote hal aan het Stationsplein 7. Hier 

beschikken we ook over voldoende koel- en vriesruimte. De distributie naar de diverse 

gemeenten vindt plaats met eigen vervoer. Er zijn uitgiftepunten in Reeuwijk, Bodegraven 

en Moordrecht. Ook wordt een klein aantal voedselpakketten thuisbezorgd. 

Er is een intensieve samenwerking met de voedselbanken in Alkemade, Delft en 

Schoonhoven, voornamelijk op het gebied van voedseluitwisseling. 

6. Voedselveiligheid en voedselverwerving 

Natuurlijk doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de producten die we krijgen, op de 

juiste manier bij onze cliënten terechtkomen. De voedselbanken werken nauw samen met 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo is er een handboek opgesteld op 

het gebied van voedselveiligheid; de NVWA controleert of de voedselbanken zich daaraan 

houden. Cliënten mogen er vanuit gaan dat ook bij de voedselbanken op een correcte, 

hygiënische manier wordt omgegaan met de spullen die worden verstrekt; producten die 

gekoeld moeten blijven, worden bijvoorbeeld vervoerd in koelboxen en —dekens en worden 

zo laat mogelijk uitgedeeld. De Voedselbank Gouda ontving op 9 april 2015 het certificaat 

'Code Groen voor voedselveiligheid en hygiëne'. 

7. Sponsoren 

De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorganisatie en het merendeel van onze producten 

krijgen we gratis aangeleverd. Toch hebben ook wij kosten, bijvoorbeeld voor de huur van 

het uitgiftepunt, het vervoer van het voedsel en het kopen van extra groenten en fruit. 

Dankzij sponsoren van allerlei aard (kerken,stichtingen,bedrijven en particulieren) kunnen 

we ons werk doen, maar zonder financiële zorgen zijn we niet. Mensen die een bijdrage 

willen storten, kunnen dat doen door geld over te maken op NL76 INGB 0000836635, t.n.v. 

Stichting Voedselbank Gouda e.o. Ook staat er een machtigingsformulier op de site. Verder 

kunnen mensen een gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de Voedselbank. 

Daarvoor heeft de Belastingdienst een standaard formulier. Er geldt dan geen drempel voor 

de gift, dus is het bedrag ieder jaar volledig aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. 

Wij hebben een AN BI-status. 

Tweejaarlijks organiseren de twee Goudse Lionsclubs een sponsordiner. De Goudse 

restaurants, de Goudse Waarden en het  ID  College zijn hierbij betrokken en serveren daar 

hun specialiteiten. In 2015 bracht het sponsordiner 10.500 euro op. 

Transportmiddelen en loodsruimte worden ons tegen gereduceerd tarief aangeboden. 



Stichtingen, kerken, scholen en particulieren houden inzamelingsacties en steunen ons 

financieel. De statiegeld bussen die wij bij de supermarkten mogen plaatsen, zijn een 

belangrijke maar duidelijke afnemende inkomstenbron. Er hebben inzamelacties 

plaatsgevonden op: 

• 28 maart in winkelcentrum Bloemendaal 

• 28 maart in Reeuwijk 

• 	30 mei in de Jumbofilialen in Bodegraven 

• 	12 september bij de PLUS-supermarkten in Gouda 

• 	19 september in winkelcentrum Goverwelle 

• 	19 september bij de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht 

• 	13 december in kerken in de regio 

Bij de inzamelacties waren de Goudse  Lions  Clubs en vertegenwoordigers van de kerken 

betrokken. 

Banketbakkerij De Vlaam heeft de opbrengst van de verkoop van tasjes aan ons gedoneerd. 

In december waren er verschillende acties waarvan de opbrengst (deels) voor de 

Voedselbank was, zoals het Glazen Huis in Bodegraven, de Winterfair in de Sint Janskerk en 

een actie van de regionale omroepen, waaronder Omroep West. 

Zorgpartners Midden-Holland heeft de Voedselbank en Non-foodbank Gouda en omgeving 

gesteund met een donatie ter waarde van € 5.000,-. 

Op zaterdag 6juni zijn ruim tachtig mensen uit de wijk Korte Akkeren in Gouda een dagje uit 

geweest. Deze mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank en hebben het niet breed. Een 

mooie reden om hen eens een hele dag in het zonnetje te zetten, vonden vijf leerlingen en 

twee docenten van de GSR en geloofsgemeenschap OverHoop. 

Toneelgroep De Goudsbloem bestaat uit leerkrachten van verschillende scholen in Gouda. 

Ze sponsorden, samen met de Rotary, kaarten voor de voorstelling Boekenwurm in juni 

2015. 

Van 2 tot en met 7juni deed Circus Renz Gouda aan. We hebben voor alle vijfde 

voorstellingen honderd vrijkaarten gekregen. 

Vrijwilligers 

Gedurende het gehele jaar biedt de Voedselbank stageplaatsen aan scholieren aan. Er 

bestaat een samenwerkingsverband met De Goudse Waarden en het Driestar College. De 

leerlingen verrichten werkzaamheden in het kader van hun maatschappelijke 

stageopdracht. Ook komen soms basisscholen op bezoek. De jongeren zijn steeds verbaasd 

over de omvang van de organisatie en de wijze waarop de werkzaamheden door louter 

vrijwilligers worden gedaan. 



9. Communicatie en transparantie 

Het bestuur stelt zich als doel om helder en transparant te communiceren met alle 

betrokken organisaties en particulieren. Met behulp van de website worden bezoekers op 

eenvoudige wijze naar de voor hen belangrijke informatie geleid. Klanten kunnen een 

pakket aanvragen via de hulpverleningsinstanties die op de site vermeld staan. De 

hulpverleningsinstanties gebruiken hiervoor hetzelfde gestandaardiseerde formulier. Onze 

structurele sponsoren presenteren zich met hun logo op de site. Het beleidsplan, de 

nieuwsbrieven en de jaarverslagen van de Voedselbank Gouda staan integraal op de 

website. Dagelijks nieuws wordt actueel gehouden, ook via  Twitter.  Op deze wijze wil het 

bestuur alle betrokkenen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen. Daarnaast 

onderhouden we goede contacten met onder andere de gemeente Gouda en de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. 

Het bestuur stelt zich eveneens als taak om de continuiteit van de Voedselbank Gouda e.o. 

te waarborgen. Dit doet zij door de bestuurlijke Organisatie zoveel mogelijk te 

professionaliseren en door het aantrekken van deskundige bestuursleden. 

10. Het 10-jarig bestaan van de Voedselbank Gouda e.o. 

In oktober 2015 hebben wij stilgestaan bij het feit dat onze voedselbank tien jaar geleden is 

opgericht en nog steeds in een enorme behoefte voorziet. Het sponsordiner heeft dit jaar 

daarom in het teken gestaan van het 10-jarig bestaan. Onze sponsoren hebben goed gehoor 

gegeven om aan dit diner deel te nemen. 

In het kader van het 10-jarig bestaan is er ook samen met de gemeente Gouda een 

symposium Armoedebeleid georganiseerd. Het betoog van een professor die was 

uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken, werd zeer gewaardeerd. Hij stelde onder 

meer dat armoede in het algemeen meer voort kwam uit onvermogen, dan uit onwil. Het 

symposium is door de aanwezigen als zeer geslaagd ervaren. Er zijn bovendien een tweetal 

werkgroepen uit voort gekomen. Eén werkgroep richt zich op 'voorkomen van schulden' en 

één werkgroep richt zich op 'verstrekken en meedoen'. 
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11. Toekomstplannen 

Het bestuur streeft naar verdere professionalisering van de organisatie; dit is in 

overeenstemming met het beleid van de landelijke vereniging. Het in 2015 behaalde Groen 

Certificaat is daar een resultaat van. De uitreiking van dit certificaat Code Groen voor 

voedselveiligheid en hygiëne markeert voor ons zeker niet de eindstreep van het jarenlange 

traject van professionalisering; het is nu zaak om dit certificaat te behouden en de score te 

verhogen. In het kader van deze professionalisering heeft de Voedselbank in 2016 (dankzij 

hulp van sponsoren) een koelwagen kunnen aanschaffen. Als gevolg hiervan moet onze 

werkwijze verder geoptimaliseerd worden. Hierdoor zijn wij in staat nog beter te 

garanderen dat de producten tijdens transport op de juiste temperatuur blijven. 

Vanuit Voedselbank Nederland worden wij gewaarschuwd voor een merkwaardig 

fenomeen. Van een beperkt aantal producten wordt verwacht dat de toevoer zal toenemen. 

Dit stelt ons voor diverse vragen en keuzes. Moeten wij tweemaal per week 

voedselpakketten gaan uitdelen? En wat is daarvan dan de toegevoegde waarde? Hebben 

we dan we genoeg vrijwilligers? Als bestuur hebben we inmiddels vastgesteld, dat 

voorkomen moet worden dat de voedselbank een afvalverwerkende Organisatie (van 

producten die over de houdbaarheidsdatum zijn) of een logistieke Organisatie wordt. Als de 

werkelijkheid overeenkomt met de prognose zal het bestuur de komende jaren veel 

aandacht moeten schenken aan een toenemende aanvoer van een beperkt aantal 

producten. 

In de afgelopen twee jaar zijn er veel werkzaamheden vanuit het zogenoemde 

Ondersteuningshuis uitgevoerd. Op last van NS/Pro-Rail (de eigenaar van het gebouw) 

moest dit gebouw op grond van het 'algemeen belang' worden ontruimd. Inmiddels zijn 

dezelfde voorzieningen als in het Ondersteuningshuis nu in de loods aangebracht. Hier 

maken wij vanaf begin 2016 gebruik van een (verwarmde) kantine. Alhoewel de huidige 

situatie uitstekend voldoet, zal op termijn toch naar een alternatieve locatie moeten worden 

verhuisd (in principe samen met de Non-foodbank). Dit vanwege het feit dat de loods over 

vermoedelijk circa vijf jaar niet meer beschikbaar is door de plannen die bestaan voor het 

Lombokterrein waarop de loods is gesitueerd. Het zal voor het bestuur een fikse uitdaging 

zijn een alternatief te vinden dat betaalbaar is, maar ook goed bereikbaar voor onze 

cliënten. 

12. Jaarcijfers 2015 

De jaarrekening is samengesteld door Mazars Accountants en Belastingadviseurs. 
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JAARREKENING 2015 



Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 
Gouda 

BALANS PER 31 DECEMBER 

ACTIEF 	 2015 

€ 
VLOTTENDE ACTIVA 

OVERIGE VORDERINGEN 
EN VOORUITBETAALD 

€ 

2014 

€ 	 € 

Diversen nog te vorderen 325 74 
325 	 74 

LIQUIDE MIDDELEN 

ING Zakelijke rekening 
ING Spaarrekening 
Kas 

26.392 
32.575 

26.659 
32.500 

SOM DER VLOTTENDE 
ACTIVA 65.856 	 59.233 

TOTAAL 65.856 	 59.233 
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25 mei 2016 

PASSIEF 

EIGEN VERMOGEN 

VR/JE RESERVES  

Saldo per 1januari 
Overschot/tekort boekjaar 
Bestemmingsreserve 
continuiteit organisatie 

Saldo per 31 december  

2015 	 2014 

€ 	 € 	 € 

3.081 
12.775 

50.000  

65.856 

€ 

8.540 
-5.459 

50.000 

53.081 

KORTL OPENDE SCHULDEN 

Overige schulden en 
overlopende passiva 6.152 

TOTAAL 

14 

65.856 59.233 



Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 
Gouda 

25 mei 2016 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

GIFTEN 

Particulieren, vrienden 
Kerkgenootschappen 
Serviceclubs, stichtingen  etc.  

SPONSORDINER 

STATI EGELDBUSSEN 

SUBSIDIES 

Voedselbank Nederland 
Gemeentes 

DIVERSEN 

Aankoop bij geringe aanvoer 
Transport- en opslagkosten 
Verpakkingsmateriaal 
Kosten vrijwilligers 
Promotiekosten 
Afdracht regio 
Algemene kosten 
Investeringsuitgaven 
Schoonmaakkosten/vuilafvoer 

Begroting Begroting 
2016 	2015 	2015 
€ 	 € 	 € 

2014 
€ 

22.500 13.100 24.366 17.553 
20.000 25.000 24.779 25.228 
20.000 5.000 27.327 11.595 

7.850 - 10.565 - 

11.000 15.000 10.100 19.565 

3.000 3.000 3.000 5.750 
7.500 - - 10.000 

- 25 75 

91.850 61.100 100.162 89.766 

27.500 30.000 27.157 31.800 
50.000 50.500 49.839 49.088 

3.500 2.500 3.535 2.259 
500 500 1.817 453 

- - 97 
7.000 - - - 

1.250 3.000 3.090 2.739 
500 500 636 7.717 

1.600 1.000 1.313 1.072 

91 .850 88.000 87.387 95.225 
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Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 
Gouda 

25 mei 2016 

Inkomsten 
Uitgaven 

Begroting Begroting 
2016 	2015 
€ 	 € 

	

91.850 	61.100 

	

91.850 	88.000 

2015 	2014 
€ 	 € 

	

100.162 	89.766 

	

87.387 	95.225 

Overschot/tekort - 	 -26.900 	12.775 -5.459 
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Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 	 25 mei 2016 
Gouda 

TOELICHTING 

ALGEMEEN 

A CT! WTEI TEN 

De stichting houdt zich bezig met het uitoefenen van voedselbankactiviteiten en het tegen 
gaan van verspilling van voedsel. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

VLOTTENDE VASTE ACTIVA 

VORDERINGEN 

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

LIQUIDE MIDDELEN 

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 continuiteit van uw 
organisatie te verzekeren. 

KORTL OPENDE SCHULDEN 

Deze zijn 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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Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 	 25 mei 2016 
Gouda 

WERKNEMERSBESTAND 

Gedurende de boekjaren 2015 en 2014 waren geen werknemers in dienst, alle 
werkzaamheden werden verricht op vrijwillige basis. 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

De jaarlijkse huur voor de opslagruimte bedraagt € 25.320 per jaar. Het huurcontract eindigt 
op 31 december 2016. 

Gouda, 25 mei 2016 
Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 

Voorzitter: 	 Secretaris: 	 Penningmeester: 
A.A. Nagtegaal 	 H. Quik 	 A. Joling 

Lid: 	 Lid: 	 Lid: 
M. van Elswijk 	 C. Schouten 	 C.A. Zeelenberg 

Lid: 
G. Jaspers 
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Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 	 25 mei 2016 
Gouda 

OVERIGE GEGEVENS 

VERWERKING VAN HET RESULTAAT 

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 sluit met een overschot van € 12.775. 
Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen. Na de verwerking van het positieve saldo 
bedraagt het eigen vermogen € 65.856 positief. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed 
zijn op deze jaarrekening. 
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