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Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden inzake het
samenstellen van de jaarrekening 2017.

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 2017 en een staat van baten en lasten over 2017 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.nl/uitleq-samenstellingsverklarinq.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultante
Waterman eg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam
Tel: 088 27 71 500 - Fax: oio 42 06 349 - rotterdam@mazars.nl

Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rotterda  (KvK Rotterdam nr. 24389296).
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2. FINANCIËLE POSITIE

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een overschot van € 2.893 ten opzichte van een
terkort van €23.766 over 2016. Door het overschot is het eigen vermogen per ultimo van
het boekjaar licht toegenomen. Op de staat van baten en lasten zijn naast deze cijfers ook
de begrotingen 2017 en 2018 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
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1. Inleiding
De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod van voedsel 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 onze 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 principe mag men
maximaal 3 jaar gebruik maken van de voedselbank. Om voor een voedselpakket in
aanmerking te kunnen komen moet men voldoen aan de landelijke normen inzake netto
besteedbaar inkomen voor een echtpaar/alleenstaande mede gelet op het aantal kinderen.
Voorts zorgen de hulpverleningsorganisaties op basis van een uniform formulier voor de
intake.

In het jaar 2017 is het aantal klanten licht gedaald. Aandachtspunt is en blijft de aanvoer
van voedsel. Als er onvoldoende (gevarieerd) voedsel beschikbaar wordt gesteld door de
regionale distributiecentra, wordt er extra groenten en fruit 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.

leder jaar bij het samenstellen van het jaarverslag overheerst een gevoel van dankbaarheid
voor al die mensen die de Voedselbank Gouda en omstreken helpen. Op wat voor manier
dan ook. De Lions Clubs bijvoorbeeld, die regelmatig een sponsordiner voor ons organiseren
en waardepunten van Douwe Egberts inzamelen om die vervolgens om te zetten in pakken
koffie voor onze cliënten. Scholen en politieke partijen die een dagje met ons meelopen om
mensen bewust te maken van het feit dat armoede iedereen kan overkomen. Bedrijven als
Verdouw Bouwproducten die sponsoractiviteiten bedenken en daar veel geld mee ophalen.
Allerlei (inzamel)acties van Zorgpartners Midden-Holland. Kerken, supermarkten en
particulieren. De opbrengst van statiegeldbonnen. Financiële bijdragen van kerken,
stichtingen en bedrijven.
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Zonder al deze steun zouden we het niet redden. Of liever gezegd: zouden onze cliënten het
niet redden. Mensen die  vaak tijdelijk, wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

2. Doelstelling
De Stichting Voedselbank Gouda en omstreken verstrekt voedselpakketten in Gouda,

Bodegraven, Reeuwijk, Moordrecht.
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.

De Voedselbank Gouda e.o. realiseert deze doelstelling uitsluitend met vrijwilligers. Geen
van de vrijwilligers ontvangt een beloning voor zijn of haar activiteiten.

3. Organisatie
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Gouda en omstreken was in 2017 als volgt

samengesteld:

• Dries Nagtegaal (voorzitter)

• Andries Joling (penningmeester)

• Hans Quik (secretaris)

• Miranda van Elswijk (communicatie)

• Corry Schouten (klantenadministratie)

• Annet Spit (klantenadministratie)
• 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.
Onze stichting is lid van de vereniging van voedselbanken in Nederland en moet aan de door

de landelijke vereniging gestelde randvoorwaarden voldoen.
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4. Analyse aanmeldingen Voedselbank Gouda en omstreken 2017
Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank is ten opzichte van 2016
licht gedaald.

Maand Totaal aangemelde
huishoudens

Aantal voedselpakketten

Januari 321 345
Februari 314 338
Maart 323 348
April 325 353
Mei 326 354
Juni 293 321
Juli 279 306
Augustus 261 288
September 263 290
Oktober 271 296
November 278 302
December 278 301

Gemiddeld 2017 295 320

De verdeling van de huishoudens is als volgt;
Alleenstaand : 36 %
Eén-oudergezin : 23 %
Gezinnen : 41 %

In december maakten 743 personen gebruik van de voedselbank.
Aan de grote gezinnen (gezinnen van 6 personen of meer) werd wekelijks een extra pakket
verstrekt. Momenteel zien wij een lichte daling voor het aantal aanvragen van een

voedselpakket.

Iedere week delen we zo n 320 voedselpakketten uit aan mensen die (tijdelijk) wat
ondersteuning kunnen gebruiken. Wie een pakket nodig heeft  kan contact opnemen met
een hulpverlenings¬
organisatie, zoals het Leger des Heils, Kwadraad, Vluchtelingenwerk en het Sociaal Team.
Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor het levensonderhoud: om wekelijks

boodschappen van te doen, kleding te kopen, enzovoort. De toekenningscriteria zijn per 1
januari 2017 verruimd. Met enige regelmaat hebben we een bijeenkomst met de
hulpverleningsorganisaties, waarin bijvoorbeeld de toekenningscriteria en nieuwe
initiatieven worden besproken. Ook maakten we samen met het Diaconaal Consulaat een
boekje over handige, goedkope of gratis adressen in Gouda. Het is uitgedeeld bij de
Voedselbank en het is te vinden op https://voorhetzelfdegeld.wordpress.com.

5. Gebouwen en transport
Op woensdag en donderdagochtend vindt de aanvoer van producten plaats. Op
donderdagochtend komt een vrachtauto van het distributiecentrum Rotterdam voedsel
leveren.
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Een bestelauto haalt op woensdag en donderdag brood, diepvriesvlees, AGF-producten en
zuivelproducten op bij de lokale supermarkten en bakkerijen. Ook directe contacten met
groente- en fruithandelaren zorgen voor incidentele aanvoer. Ook in 2017 verpakten we
onze aanvoer in een grote hal aan het Stationsplein 7. Hier beschikken we ook over
voldoende koel- en vriesruimte.

De producten voor onze voedselpakketten komen van het distributiecentrum in Rotterdam,

winkels
uit de regio en kassen. Wekelijks worden goederen uitgewisseld met andere

voedselbanken, zoals
die van Alkemade (Roelofarendsveen), IJssel en Lek, Alphen aan den Rijn en Delft.
De distributie naar de diverse gemeenten vindt plaats met eigen vervoer. Er zijn

uitgiftepunten in Reeuwijk, Bodegraven en Moordrecht.

6. Voedsel eiligheid en voedselverwer ing
Natuurlijk doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de producten die we krijgen, op de
juiste manier bij onze cliënten terechtkomen. Klanten van een voedselbank moeten erop
kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden
gewaarborgd is. In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan
het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft
speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76,
met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen
werken.

Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid, waarin staat beschreven wat
een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel
veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van twee onafhankelijke inspectiebedrijven inspecteren
de voedselbanken. Inmiddels zijn 158 voedselbanken gecertificeerd, waaronder de onze.

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 opslag- en uitgiftepunt, het vervoer van het voedsel en het kopen van extra groenten en
fruit. Dankzij sponsors-(onder andere stichtingen) kunnen we ons werk doen, maar zonder
financiële zorgen zijn we niet. Gelukkig mochten we in 2017 van een stichting   22.000,-
ontvangen om ons begrotingstekort bij te spijkeren. Van een andere stichting kregen we €
13.500,- voor de aankoop van een stapelaar voor het laden en lossen van aangevoerde

goederen en voor een halfjaar aankoop van groente en fruit. Verjaardagen,
herdenkingsdagen en buurtfeesten zijn vaak een goede aanleiding voor een gift aan de
Voedselbank.
a. Scholen

De steun komt van vele kanten. Zo helpen verschillende scholen helpen de Voedselbank
Gouda en omstreken. Ze helpen mee in onze loods bij het samenstellen van de
voedselpakketten of ze zamelen producten in onder leerlingen en docenten. De
Goudakker heeft bijvoorbeeld ieder jaar rond Pasen een actie waarbij de leerlingen iets
goeds doen voor een ander, zonder daarvoor iets terug te krijgen. Dit gebeurt onder de
noemer  Pay it forward . In 2017 is voedsel ingezameld voor de Voedselbank Gouda en
omstreken.
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Regelmatig controleerden de kinderen wat er in de dozen in de centrale hal verzameld
was. En leerlingen van het Coornhert Gymnasium zamelden in december 2017
(houdbare) producten in.

b. Inzamelacties

Via allerlei inzamelacties krijgt de Voedselbank Gouda en omstreken geld en (houdbare)
producten.

• Verdouw

Het Goudse bedrijf Verdouw Bouwproducten zet zich ieder jaar in voor een goed
doel via de stichting  erdouw gaat Verder . In 2017 is gekozen voor de
Voedselbank Gouda en omstreken. Een van de activiteiten was deelname aan de
Rabobank Sponsorfietstocht op 1 juli 2017. Een andere activiteit was de
organisatie van een volleybaltoernooi voor bedrijven op 1 september 2017.

• Tank & Schenk

Peut Moordrecht is lokaal betrokken en laat dat zien met Tank & Schenk. Van
iedere liter brandstof die je tankt  gaat er 1 cent naar een goed doel naar keuze.
Een van de goede doelen is de Voedselbank Gouda en omstreken.

• Waardepunten Douwe Egberts
Al zes jaar lang komen Douwe Egberts en Lionsclubs samen in actie om zoveel
mogelijk pakken koffie voor de klanten van voedselbanken in te zamelen. Douwe
Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma
Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Landelijk levert dit
ruim 100.000 pakken koffie op, die worden verdeeld over de voedselbanken.

• Zorgpartners Midden-Holland
Zorgpartners Midden-Holland organiseerde een sponsordiner. Doel van het diner
was om een geldbedrag op te halen voor de Goede Doelen van de organisatie. Het
betrof een project ver weg (namelijk in Rwanda) en een project dichtbij (namelijk
de Voedselbank en de Non-Foodbank Gouda). De opbrengst was ongeveer 2000
euro.

Ook hebben de Non-foodbank en de Voedselbank Gouda en omstreken op 10 mei
2017 van Zorgpartners Midden-Holland een cheque van € 5.000
ontvangen. Hiervoor werden inzamelacties georganiseerd op alle centra. De
Voedselbank Gouda besteedt het geld aan de inkoop van groente en fruit voor in
de voedselpakketten.
Verder zamelden locaties van Zorgpartners Midden-Holland producten voor ons
in. Het ging om artikelen als houdbare zuivel, broodbeleg, honing en kaas.

• Muurbanken
Van elke muurbank die Maurits van de Sande verkoopt, is 10 euro voor de
Voedselbank Gouda.

• Inzamelacties door kerken
Op 18 maart organiseerde het Apostolisch Genootschap in Gouda een
benefietmiddag met als doel de Voedselbank in Gouda te steunen. Er was een
zeer gevarieerd programma, met onder andere een mannenkoor, een jeugdkoor,
solisten en diverse instrumentalisten. Ook was er een loterij. Bezoekers konden
artikelen brengen voor de Voedselbank, zoals houdbare melk, blikgroente,
wasmiddelen en toiletartikelen. De middag bracht maar liefst 810 euro op!
De International Christian Fellowship (ICF) Gouda hield een inzamelactie.
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Verder is de opbrengst van collectes van de vele kerken in Gouda regelmatig
bestemd voor onze cliënten. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de
Voedselbank Gouda e.o.

In december 2017 stonden er kratten in een groot aantal Goudse kerken  waar
kerkgangers lang houdbare producten in konden doen. Deze werden in week 51
verdeeld over de voedselpakketten. Ook de kerken In Moordrecht zamelen

producten in. De rooms-katholieke kerk doet dat middels een kratje bij de ingang.

• Boodschappenpakketten PLUS
Door een actie van PLUS-supermarkten zijn er ruim tweehonderd

boodschappenpakketten ingezameld door Plus van Ee aan de Constantijn
Huygensstraat en Plus Koornneef aan de Thorbeckelaan. Op 1 februari 2017
werden ze overhandigd aan voorzitter Dries Nagtegaal.

• Inzamelacties in winkelcentra

De producten voor onze voedselpakketten komen van het distributiecentrum in
Rotterdam, winkels uit de regio en kassen. Wekelijks worden goederen
uitgewisseld met andere voedselbanken, zoals die van Alkemade

(Roelofarendsveen), Lek en IJssel, Alphen aan den Rijn en Delft. Daarnaast hebben
we particulieren tijdens inzamelacties gevraagd om artikelen te kopen, zoals

koffie, thee, vruchtensap, jam, pindakaas, hagelslag, conserven, soep in blik,
shampoo, douchegel, tandpasta en schoonmaakmiddelen. Er hebben acties
plaatsgevonden op 8 april in winkelcentrum Bloemendaal en op 16 september in
winkelcentrum Goverwelle.

8. Vr jwilligers

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.

Daarnaast is er het   Netwerk Samen voor Goud , een vrijwilligersorganisatie gerund door
jonge mensen die voor een aantal gezinnen het voedselpakket ophalen en thuis bezorgen.
Het zijn meestal studenten van de Pabo van de Driestar die op de fiets door weer en wind
dit werk doen.

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.
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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 continuïteit 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. Toekomstplannen
Een aanhoudend aandachtspunt betreft onze kosten voor de logistiek. Op de huur van onze
loods en op de transportkosten is weinig te besparen. Deze kosten waren ook dit jaar een
groter probleem dan het verkrijgen van voedsel. Verse groenten en fruit krijgen wij echter
niet of minimaal via onze reguliere toevoerkanalen geleverd. In 2017 zijn we erin geslaagd
om meer groente en fruit van het distributiecentrum Rotterdam te betrekken. Dat heeft

niet alleen tot een besparing op de uitgaven voor verse groente en fruit geleid, maar ook op
de transportkosten. Deze kostenbesparing is echter niet voldoende. De enige
kostenbesparende maatregel die overblijft, is het besparen op de aankoop van verse
groente en fruit. Om dit te voorkomen, zal ook in 2018 en toekomstige jaren veel aandacht
worden besteed aan fondswerving.

Het bestuur streeft naar verdere professionalisering van de organisatie; dit is in
overeenstemming met het beleid van de landelijke vereniging. Dit is mede noodzakelijk
omdat voedselleveranties toenemen en derhalve het logistieke proces steeds meer
aandacht behoeft. Daarom is de landelijke vereniging een onderzoek gestart naar de
noodzaak om meer distributiecentra op te richten. Verspreid over het land zullen er
distributiecentra bijkomen, maar voor Voedselbank Gouda e.o. wijzigt er niets. Andere
aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een calamiteitenplan en zorgen voor
een veilige omgeving voor onze vrijwilligers.

Het in 2015 behaalde Groen Certificaat hebben wij na een controle in 2017 kunnen
behouden. Dit betekende wel dat we permanent alert moesten blijven. Een complicerende
factor is namelijk het verloop in vrijwilligers en het grote aantal voedselkanalen. Om het
Groen Certificaat ook voor de komende jaren veilig te stellen en de score te verhogen is
verdere professionalisering van onze organisatie noodzakelijk.
Onze voedselbank heeft een ANBI status op grond waarvan aan onze stichting aan diverse
eisen (zoals het hebben van een beleidsplan en het presenteren van het jaarverslag voor 1
juli) moet voldoen.

Wij werken vanuit de loods op het terrein van de firma Bunnik met een verwarmde kantine.
Alhoewel de huidige situatie uitstekend voldoet, zal op termijn toch naar een alternatieve
locatie moeten worden verhuisd. Dit vanwege het feit dat de loods over vermoedelijk circa
drie jaar niet meer beschikbaar is door de plannen die bestaan voor het Lombokterrein
waarop de loods is gesitueerd. Dit houdt in dat we ons voor de toekomst moeten
oriënteren op een alternatieve locatie. Omdat de Non-foodbank reeds een andere locatie
heeft gevonden, hoeft de nieuwe locatie van de Voedselbank Gouda e.o. geen ruimte te
bieden aan de Non-Foodbank.

11



Hoewel voldoende vrijwilligers voor werkzaamheden in de loods zich aanbieden geldt dan
niet voor potentiële bestuursleden. Het bestuur zal dan ook gerichte acties ondernemen om
binnen afzienbare termijn een aantal nieuwe bestuursleden aan te trekken teneinde de
continuïteit van onze voedselbank te borgen hetgeen een van onze belangrijkste taken is.

11. Jaarcijfers 2017

De jaarrekening 2017 is samengesteld door Mazars N.V.
De jaarrekening wordt samengesteld door Mazars Accountants en Belastingadviseurs.
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JAARREKENING 2017



stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
Gouda

BALANS PER 31 DECEMBER

actief  
€ € € €

VLOTTENDE ACTIVA

OVERIGE VORDERINGEN
EN VOORUITBETAALD

Diversen nog te vorderen  3.631
3.631

7.113
7.113

LIQUIDE MIDDELEN

ING Zakelijke rekening
ING Spaarrekening
Kas

9.176
43.002

749
52.927

11.813
27.843

898
40.554

SOM DER VLOTTENDE
ACTIVA 56.558 47.667

TOTAAL 56.558 47.667
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5 juni 2018

PASSIEF  
€ € € €

EIGEN VERMOGEN

VRIJE RESERVES

Saldo per 1 januari
Overschot/tekort boekjaar
Bestemmingsreserve
continuïteit organisatie

Saldo per 31 december

-7.910
2.893

50.000

44.983

15.856
-23.766

50.000

42.090

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en
overlopende passiva 11.575 5.577

TOTAAL 56.558 47.667
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stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
Gouda

5 juni 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Begroting
2018 2017 2017 2016
€ € € €

GIFTEN

Particulieren, vrienden 9.500 9.500 11.517 9.316
Kerkgenootschappen 17.500 20.000 15.782 20.218
Bedrijven, stichtingen etc. 27.500 28.000 55.593 25.731

STATIEGELDBUSSEN 7.500 12.500 7.593 15.191

SUBSIDIES

Voedselbank Nederland 3.325
Gemeentes - - - 150

DIVERSEN - - 158 244

62.000 70.000 90.643 74.175

Aankoop bij geringe aanvoer 20.000 22.000 20.293 21.276
Transport- en opslagkosten 45.000 52.500 47.612 50.769
Verpakkingsmateriaal 3.500 4.000 1.550 5.207
Kosten vrijwilligers 1.000 500 595 351
Afdracht regio 10.000 9.000 9.630 8.793
Algemene kosten 2.500 2.750 1.222 1.562
1 nvesteringsuitgaven 1.000 500 5.773 9.022
Schoonmaakkosten/vuilafvoer 1.000 1.000 1.075 961

84.000 92.250 87.750 97.941
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stichting Voedselbank Gouda en Omstreken 5 juni 2018
Gouda

Inkomsten
Uitgaven

Begroting Begroting
2018 2017 2017 2016
€ € € €

62.000 70.000 90.643 74.175
84.000 92.250 87.750 97.941

Tekort/overschot -22.000 -22.250 2.893 -23.766

Bestemming resultaat;

Vrije reserves -22.000 -22.250 2.893 -23.766
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stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
Gouda

5 juni 2018

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTICINCSPLAA TS EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSRECISTER

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.

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  S OPCESTELD

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.

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.
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stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
Gouda

5 juni 2018

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.

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.

BELASTINGEN OVER WINST OF HET VERLIES

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
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stichting Voedselbank Gouda en Omstreken
Gouda

5 juni 2018

INVESTERINGSKOSTEN

Investeringen worden als kosten in de staten van baten en lasten verantwoord. Door
toepassing van deze waarderingsmethode is het werkelijk eigen vermogen lager indien
investeringsuitgaven als materieel vaste activa werd verwerkt.

WERKNEMERSBESTAND

Gedurende de boekjaren 2017 en 2016 waren geen werknemers in dienst, alle
werkzaamheden werden verricht op vrijwillige basis.

NIET UIT DE BALANS BLI KENDE VER LICHTINGEN

De jaarlijkse huur voor de opslagruimte bedraagt € 25.320 per jaar. Het huurcontract eindigt
op 31 december 2018.

Gouda, 5 juni 2018
Stichting Voedselbank Gouda en Omstreken

Voorzitter; Secretaris:
A.A. Nagtegaal H. Quik

Penningmeester:
A. Joling

Lid:
M. van Elswijk

Lid; Lid:
C. Schouten C.A. Zeelenberg

Lid:
A. Split
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