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Aan het bestuur van

Stichting Voedselbank Gorinchem  

Schelluinsevliet 11  

4203NB Gorinchem

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Gorinchem te Gorinchem is door ons samengesteld op basis van

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de 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 in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Voedselbank

Gorinchem. 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 dan ook ervan uitgaan 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 aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



2 Resultaat

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 4.936 tegenover  € 33.268 over 2020. De resultaten over beide jaren

kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2021

€

Begro�ng

2021

€

Saldo 2020

€

Verschil 2021

€

Verschil met

Budget

€

Baten

Baten van par�culieren 33.391 32.900 55.516 (22.125) 491

Baten van bedrijven 36.058 17.000 10.362 25.696 19.058

Baten van subsidies van overheden 5.200 0 15.000 (9.800) 5.200

Baten van verbonden organisa�es

zonder winststreven 8.135 1.000 1.650 6.485 7.135

Baten van andere organisa�es zonder

winststreven 6.121 3.500 5.446 675 2.621

Som van de geworven baten 88.905 54.400 87.974 931 34.505

Kosten

Besteed aan de doelstellingen

Inkoop voedsel 51.602 29.750 23.020 28.582 21.852

Kosten loca�e 27.324 45.400 26.572 752 (18.076)

Kosten bestuur en overige vrijwilligers 350 2.000 1.421 (1.071) (1.650)

79.276 77.150 51.013 28.263 2.126

Wervingskosten 1.477 1.750 608 869 (273)

Kosten van beheer en administra-e 3.017 5.750 2.920 97 (2.733)

Financiële baten en lasten 199 250 165 34 (51)

Saldo 4.936 (30.500) 33.268 (28.332) 35.436

S-ch-ng Voedselbank Gorinchem te Gorinchem
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3 Financiële posi�e

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Reserves en fondsen 123.707 118.771

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste ac�va 44.603 33.427

Werkkapitaal 79.104 85.344

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 79.104 85.344

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn desgewenst graag bereid nadere

inlich�ngen te verstrekken.

Hoogachtend,

Van Noordenne Accountants

Namens deze

H.J. van Heusden MSc RA RV RB 

S-ch-ng Voedselbank Gorinchem te Gorinchem
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VOORWOORD 

Gorinchem, juni 2022 

 
Geachte lezer, 

Hierbij bieden u ons jaarverslag 2021 aan van onze Stichting Voedselbank Gorinchem. Het 
jaarverslag geeft een weergave van relevante informatie en wetenswaardigheden zowel een 
financieel en organisatorisch inzicht proberen wij weer te geven in dit jaarverslag. 

Ook in 2021 heeft corona de gang van zaken bepaald binnen onze Voedselbank. Het moeten 
dragen van een mondkapje, het 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen wat in dit 
jaar ook een must als voortzetting van 2020. 

Het verstrekken van de voedselpakketten aan onze cliënten was soms een carrousel dan mocht 
men wel winkelen dan weer niet. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat het niet winkelen door 
onze cliënten opgeheven zou worden wanneer daar groen licht van zowel de overheid als van 
Voedselbanken Nederland gegeven zou worden. Dit is in 2021 niet gebeurd. 

In 2021 is de toename door corona meegevallen en we hebben gemiddeld 127 Cliënten per week 
ontvangen en zodoende konden ongeveer 313 personen van een maaltijd genieten. 

Namens het bestuur van de Stichting Voedselbank Gorinchem, bedanken wij alle bedrijven, 
organisaties, kerken, instanties en particulieren voor hun donaties en sponsorbijdragen. 

Special bedanken wij alle Vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt om in deze coronatijd 
onze service aan de cliënten hebben kunnen volbrengen. 

Namens het bestuur van de stichting Voedselbank Gorinchem. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arie de Bruin, voorzitter  

  

 

 

 



 

1. Doelstelling stichting 

 

 Het gratis voedsel verstrekken aan de armste mensen in Gorinchem. 

 

 Het voorkomen van het weggooien van voedsel bij voedselproducenten en 

verkopers. 

 

 Overschotten worden zo van een bestemming voorzien en belasten minder het 

milieu. 

 

 Het bestrijden van de armoede. 

 

 Het samenwerken met lokale organisaties zoals Humanitas, Schuldhulpverlening, 

Avres, Poort6 en Sociaal Team. 

 

 De focus blijft liggen op samenwerking werking met derden met als achter liggende 

cliënten zo kort 

mogelijk gebruik van ons hoeven te maken. 

 

 Voldoen aan de richtlijnen, criteria, voorschriften en ondersteuning van 

Voedselbanken Nederland, zoals deze in de algemene ledenvergaderingen zijn 

vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Samenstelling bestuur 

 

Per 31 december 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Arie de Bruin, voorzitter, algemene zaken 

 Hans de Kuiper, penningmeester, voedselveiligheid en facilitaire zaken 

 Frans de Munnik, bestuurslid Vrijwilligers en Cliënten coördinatie 

 Marielle van den Heuvel, bestuurslid, uitgifte coördinatie, 

 Peter Verschoor, bestuurslid Voedsel- en Fondsenwerving. 

 Cora Meijer, bestuurslid Intake 

 Vacant: secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Organisatie/vrijwilligers 

 

Voedselbank Gorinchem kent de volgende werkgroepen: 

 Intake      4 vrijwilligers 

 Vrijwilligers- en Cliënten coördinatie  2 vrijwilligers  

 Uitgifte (winkel)     40 vrijwilligers 

 Logistiek      16 vrijwilligers 

 Voedsel- en Fondsenwerving   1 vrijwilliger 

 ICT       1 vrijwilliger 

 PR        1 vrijwilliger 

 Bestuur       6 vrijwilligers 

In totaal waren er per 31 december 2021, 71 vrijwilligers werkzaam in onze 

Voedselbank, een toename van 5 personen. Voor hun werkzaamheden ontvangen de 

vrijwilligers inclusief bestuursleden geen beloning. 

 

                                         

Op donderdag middag worden onze winkel klaargemaakt om de klanten te ontvangen. 



Zoals u eerder hebt gelezen zijn onze vrijwilligers werkzaam in diverse sectoren en doen 

afhankelijk van hun functie een der onderstaande werkzaamheden: 

 Ophalen van levensmiddelen bij Regionaal distributiecentrum Rotterdam alsmede 

inzamelen van door supermarkten e.d. ter beschikking gestelde levensmiddelen; 

 Stickeren en ompakken van producten 

 Contacten leggen en onderhouden met (potentiële) leveranciers; 

 Contacten leggen met mogelijke sponsoren; 

 Het bevoorraden van de schappen in de winkel 

 voor de cliënten aan de hand van de boodschappenlijst cliënt. 

(Huidige situatie omdat cliënten i.v.m. corona niet kunnen winkelen) 

 Uitvoeren van administratieve werkzaamheden (b.v. cliënten en 

vrijwilligersbestand); 

 Het verzorgen van de Intake cq. herintake van cliënten 

 En vele andere werkzaamheden. 

Wij hebben gelukkig constateren dat weinig vrijwilligers het coronavirus hebben gehad en dat alle 

vrijwilligers met volledige inzet de Voedselbank draaiende hebben gehouden.  

 

Helaas zijn in 2021 twee vrijwilligers overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Communicatiebeleid 

 

Communicatiebeleid is een wezenlijk element bij het in stand houden van doelen bij een 

Voedselbank. Wij denken aan interne communicatie, het werven van nieuwe vrijwilligers, zoeken 

naar sponsors e.d. Wij communiceren met de volgende doelgroepen: 

 Gemeente Gorinchem 

 Poort 6 

 Avres 

 Regionale media 

 Service clubs 

 Sponsoren 

 Donateurs  

 Ondersteunende instanties  

 Vrijwilligers: 

 Cliënten 

 Sociale media 

De communicatie geschiedt door: 

 Website 

Deze wordt frequent gebruikt en regelmatig vernieuwd 

 Sociale media 

 Facebook 

 Instagram 

Verspreiden van weetjes en feiten 

 Nieuwsbrief vrijwilligers 

 Deze verschijnt eens per kwartaal of indien noodzakelijk berichten die niet kunnen 

wachten 

 Nieuwsbrief donateurs, sponsors e.d. 

Deze verschijnt eens per kwartaal 

 LinkedIn 

Hier zijn wij nog niet actief op maar in 2022 willen we nader bekijken of dit sociale 

media ook voor onze werkzaamheden gebruikt kan worden. 



 

5. Financieel 

 

Met ingang van dit jaarverslag 2021 wordt het financieel jaarverslag verzorgt door Van Noordenne 

Accountants De Voedselbank Gorinchem is  geheel afhankelijk van giften en donaties.  

 

De financiële inkomsten bestaan vier categorieën: subsidie van de gemeente Gorinchem van 

Voedselbanken Nederland; giften en donaties van (kerkelijke) organisaties en particulieren, en 

tenslotte; opbrengsten van acties.  

 

Deze inkomsten zijn noodzakelijk voor de dekking van de kosten voor de bedrijfsvoering, zoals 

huisvesting, vervoerskosten, energiekosten en aankopen van (gezonde) producten. Gelukkig 

hebben wij door de significante toename van de donaties en giften, mede als gevolg van de 

coronacrisis, 49.359 voedsel kunnen kopen. Dit bedrag is aanzienlijk en overtrof weer onze 

verwachtingen.  

 

Deze extra toename kwam van pas omdat o.a. door corona de toevoer vanuit het 

Distributiecentrum Rotterdam sterk is afgenomen, het aantal winkelacties en de o good to 

acties van de supermarkten het aanbod afnam en wij dit hiermee konden compenseren. Dankzij    

kunnen kopen. 

Toch moet het ook in perspectief worden geplaats  50 aan 

voedsel per gezin meegegeven. Daarvan kopen we ca. voor 7 gezinnen 

met 313 personen wordt er elke week voor ca.   (uitgezonderd de december 

aankopen).  

 

Van Voedselbank Nede 8.135 en de gemeente 5.200 

ontvangen.  

 

In juli 2021 zijn er 50 zonnepanelen geplaatst. Hi geïnvesteerd  

vanuit de bestemmingsreserve van 2020. 



                                                              

 
Zonnepanelen op het dak van de Voedselbank Gorinchem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Ontwikkelingen in klantenbestand 

 

De verwachting was dat het aantal cliënten zou toenemen met de coronacrisis echter slechts een 

lichte fluctuaties is opgetreden en wel dat zowel op 1 januari 2021 en op 31 december 2021 onze 

Voedselbank 127 cliënten hadden. Zij vertegenwoordigen circa. 313 personen die wekelijks van 

ons voedselpakket gebruik maakten. 

 

 

Het kantoor van de afdeling Intake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7. Leefgeldnormen voor toekenning voedselpakket 

 

Jaarlijks wordt in de laatste Algemene ledenvergadering van Voedselbanken Nederland de 

leefgeldnormen vastgesteld welke door de aangesloten Voedselbanken moeten worden gebruikt 

om vast te kunnen stellen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket of niet. 

 

Voor 2021 golden de volgende normenbedragen per maand: 

 Basisbedrag per huishouden:  - 

 Basisbedrag per persoon:  - 

 1 persoon    - 

 2 volwassen    - 

 1 volwassen en 1 kind   - 

 1 volwassen en 2 kinderen - 

 - 

 1 volwassen en 3 kinderen - 

 

Voedselbank Gorinchem is ervan overtuigd dat net alle huishoudens in Gorinchem die aan 

bovenstaande normbedragen voldoen zich melden.   

 

Uit onderzoeken blijkt dat er 4 voorname oorzaken zijn die men belemmerd om zich aan te melden 

bij de Voedselbank, te weten: 

 Image Voedselbank 

 Schaamte 

 Analfabetisme 

 Opvang door de eigen achterban 

Dit jaar zijn op diverse plaatsen info-flyers neergelegd welke een indruk geven waarom men wel 

naar de Voedselbank zou moeten komen. 

 



 

 8. Inzameling voedingsmiddelen 

 

Ook in 2021 jaar is het ons gelukt om voldoende voedsel te verzamelen om een gevarieerd en zo 

gezond voedselpakket aan onze cliënten te verstrekken. 

Echter zoals iedere Voedselbank zijn ook wij afhankelijk van hetgeen het Distributie Centrum 

Rotterdam wekelijks verstrek zo ook alle leveranciers, instellingen, organisaties en bedrijven ons 

ter beschikking stellen. Ondanks corona hebben wij nog 2 inzamelacties (i.p.v. 4) gehouden bij de 

lokale supermarkten. 

 

                                    

                                                                  Renault Koelbus 

Door Voedselbanken Nederland is geconstateerd dat er substantieel ( 11%) minder 

levensmiddelen door de grote distributiecentra van de supermarkten aan de diverse 

distributiecentra is geleverd. De verwachting is dat dit in het eerste en 2e kwartaal van 2022 zal 

toenemen. Als oorzaak kan o.a. genoemd worden de landelijke campagne van supermarkten voor 



het tegengaan van verspilling, het aanpassen van de productiecapaciteit en de marktontwikkeling, 

dit betekend dat we de komende jaren moeten anticiperen om onze cliënten ten alle tijden een 

gevarieerd pakket kunnen blijven voorzien.  

 

 

Als oorzaak kan o.a. genoemd worden de landelijke campagne van supermarkten voor het 

tegengaan van verspilling, het aanpassen van de productiecapaciteit en de marktontwikkeling, dit 

betekend dat we de komende jaren moeten anticiperen om onze cliënten ten alle tijden een 

gevarieerd pakket kunnen blijven voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Samenwerking met andere Voedselbanken 

 

Onze Voedselbank werkt nauw samen met de diverse Voedselbanken in de regio, te denken valt 

aan Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Arkel Leerdam en Sleeuwijk. 

Wanneer een van de Voedselbanken bij voorbeeld een partij appelen o./i.d. krijgt aangeboden 

wordt via een app/telefoon gevraagd welke Voedselbanken ook geïnteresseerd zijn. Zo is er 

wekelijks een intensieve ruilhandel. 

Al met al kan gesteld worden dat in deze tijd van mindere aanvoer dit een ideaal manier is om tot 

een gezond voedselpakket te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Voedselveiligheid 

 

Voedselveiligheid moet bij een Voedselbank hoog in het vaandel staan want zij vallen ook onder 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die speciaal voor de Voedselbanken een 

document heeft opgesteld, met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig om te gaan met 

voedsel en de werkomgeving. 

Jaarlijks wordt een niet van tevoren aangekondigde inspectie gehouden om na te gaan of men 

aan deze eisen voldoet. Ook in 2021 heeft onze Voedselbank voor de 3e keer in successie de 

hoogste scoren gehaald die mogelijk is namelijk 100. 

 

 

                                      

                                                Drie dames van het schoonmaakteam.  

 



 

 11. Milieu 

 

Wij  hebben  een elektrische bestelwagen Nissan E NV200 aangeschaft voor regionaal gebruik.  

In juli zijn er op ons platte dak 50 zonnepanelen geplaatst en zoals het zich nu laat aanzien 

kunnen wij hiermee energieneutraal draaien en kunnen wij de besparingen voor andere 

doeleinden gaan gebruiken.  

Onze Renault bestelbus is 2 jaar oud en voldoet aan de hoogste normen  

Ook scheiden wij ons afval en attenderen en stimuleren wij onze vrijwilligers tijdens hun 

werkzaamheden hierop.  

Overgebleven en/of niet lang houdbare producten worden niet weggegooid maar gaan op 

vrijdagmorgen naar een Voedselbank in Amsterdam.  Een regionaal transportbedrijf doet dit 

geheel belangeloos.  

Zo verspillen wij geen voedsel  een doelstelling van de Voedselbanken.  

 

  

                                                  

                                                           Ons wagenpark. 

 



 

12. Voedselbanken Nederland 

 

Voedselbanken Nederland is de koepelorganisatie voor 172 Voedselbanken en 11 

distributiecentra. Ook wij zijn aangesloten. VBN streeft op landelijk niveau de doelstellingen van 

de Voedselbanken na, onderhoudt contacten met haar partners zowel landelijk als europees. (zie 

https://Voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/onmzepartners). 

Zij ondersteunt de lokale Voedselbanken met kennis en informatie omtrent vele onderwerpen die 

de Voedselbanken aangaat. VBN houdt driemaal per jaar een Algemene leden Vergadering 

waarin voorstellen van het bestuur worden voorgelegd aan de aanwezige leden, die al dan niet 

akkoord gaan met deze voorstellen. Een bekend item is het jaarlijks vaststellen van de 

 

 

                                           

 

                                            



 

13.  Vooruitblik 

 

Vooruitkijken is als kijken in een glazen bol wat kan er gaan gebeuren wie het weet mag het 

zeggen. Gaat het cliëntenbestand n.a.v. energiekosten en stijgende prijzen groeien en zo ja met 

hoeveel. Gaat het landelijk project cliënten opleveren en wat 

moeten wij als Voedselbank zelf doen om dit te realiseren. 

Op welke manier gaan we zorgdragen dat we voldoende aanbod van voedsel hebben om onze 

cliënten wekelijks te voorzien van een gezond voedselpakket. Zeker nu ondernemers zelf op 

allerlei manieren maatregelen nemen om verspilling van voedsel tegen te gaan. 

Kunnen we dit opvangen d.m.v. donaties en met ons huidig vrijwilligersbestand en binnen onze 

huidige openingstijd? 

Kunnen we ze enthousiast houden voor hun werk binnen de Voedselbank en zullen we nog meer 

aandacht moeten gaan besteden aan het werven van nieuwe vrijwilligers. 

Ook in het licht gezien van mogelijke uitbreiding van de uitgiftetijden. 

Binnen de regio aandacht blijven vragen over de rol die de Voedselbank heeft binnen ons sociale 

stelsel. Dit zou kunnen beteken nog meer gebruik te maken van regionale pers en sociale media 

zoals facebook, Instagram e.d. 

Om al onze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om zorg te 

dragen van voldoende (financiële) middelen.  

 

 

 

 

 

 

 



1 Balans per 31 december 2021

(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

A c t i v a

VASTE ACTIVA

Materiële vaste ac-va  (1) 44.603 33.427

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  (2) 79.104 85.344

 123.707 118.771

S-ch-ng Voedselbank Gorinchem te Gorinchem



31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

P a s s i v a

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Con�nuïteitsreserve 74.992 84.319

Bestemmingsreserves 34.452 34.452

Bestemmingsfonds 14.263 0

123.707 118.771

 123.707 118.771

S-ch-ng Voedselbank Gorinchem te Gorinchem
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2 Staat van baten en lasten over 2021

Saldo 2021

€

Begro�ng

2021

€

Saldo 2020

€

Baten

Baten van par�culieren  (4) 33.391 32.900 55.516

Baten van bedrijven  (5) 36.058 17.000 10.362

Baten van subsidies van overheden  (6) 5.200 0 15.000

Baten van verbonden organisa�es zonder winststreven  (7) 8.135 1.000 1.650

Baten van andere organisa�es zonder winststreven  (8) 6.121 3.500 5.446

Som der baten 88.905 54.400 87.974

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Inkoop voedsel  (9) 51.602 29.750 23.020

Kosten loca�e  (10) 27.324 45.400 26.572

Kosten bestuur en overige vrijwilligers  (11) 350 2.000 1.421

79.276 77.150 51.013

Wervingskosten  (12) 1.477 1.750 608

Kosten van beheer en administra-e

Kosten van beheer en administra�e  (13) 3.017 5.750 2.920

Saldo voor financiële baten en lasten 5.135 (30.250) 33.433

Financiële baten en lasten  (14) (199) (250) (165)

Saldo van baten en lasten 4.936 (30.500) 33.268

Resultaatbestemming

Con�nuïteitsreserve (9.327) (30.500) 48.816

Bestemmingsreserves 0 0 (15.548)

Bestemmingsfonds 14.263 0 0

4.936 (30.500) 33.268

S-ch-ng Voedselbank Gorinchem te Gorinchem
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Bedrijfsgegevens

S�ch�ng Voedselbank Gorinchem, statutair geves�gd te Gorinchem, is feitelijk geves�gd op Schelluinsevliet

11 te Gorinchem. S�ch�ng Voedselbank Gorinchem is geregistreerd onder KvK-nummer 11060409. Haar

ac�viteiten bestaan voornamelijk uit: het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. 

Con!nuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de

con�nuïteitsveronderstelling van de s�ch�ng.

Scha'ngen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

S�ch�ng Voedselbank Gorinchem zich verschillende oordelen en schaHngen die essen�eel kunnen zijn voor

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar�kel 2:362 lid 1 BW

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schaHngen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelich�ng op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Foutherstel

In het boekjaar hee7 foutherstel plaatsgevonden.

Kosten voor de aankoop van inventaris en vervoermiddelen zijn in 2020 als kosten verantwoord.

Deze kosten voldoen aan de criteria om te ac�veren en dragen bij aan een beter inzicht in de jaarrekening.

Dit foutherstel is retrospec�ef verwerkt. 

Het resultaat over 2020 voor foutherstel bedroeg € 15.389. Het effect van dit foutherstel op het resultaat

bedraagt € 17.878 posi�ef. Na foutherstel bedraagt het resultaat over 2020 € 33.267. Het eigen vermogen

per 1 januari 2021 voor foutherstel bedraagt € 85.345. De reserves en fondsen per 1 januari 2021 na

toepassen foutherstel bedraagt € 118.771.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2

Kleine fondsenwervende organisa�es.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac�va en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplich�ngen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen voor de waardering van ac-va en passiva

Materiële vaste ac!va

De materiële vaste ac�va worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula�eve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschaJe economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

het moment dat het materieel vast ac�ef beschikbaar is voor het beoogde gebruik. Op terreinen wordt niet

afgeschreven.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen

onder schulden aan kredie�nstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd

tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Con!nuïteitsreserve

Een con�nuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen

dat de fondsenwervende organisa�e ook in de toekomst aan haar verplich�ngen kan voldoen. 

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking

door het bestuur is aangebracht.

Bestemmingsfonds

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid

is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening

wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden

ontvangen, dan wel betaald.
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Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelich�ng op de)

staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in

het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de

desbetreffende bestemmingsreserve(s) respec�evelijk Bestemmingsfonds(en). Een onJrekking aan

bestemmingsreserve respec�evelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en

lasten.

Binnen de baten van par�culieren is het gehele bedrag opgehaald door dona�es en gi7en.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respec�evelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit

wordt geput wordt deze muta�e op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten

wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een

bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specifica�e opgenomen

van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van de reserves en fondsen.

Baten van par!culieren

Onder baten van par�culieren wordt verstaan de algemene dona�es voor de s�ch�ng.

Baten van bedrijven

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor

inkomsten alsmede dona�es door bedrijven.

Baten van subsidies van overheden

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Baten van andere organisa!es zonder winststreven

Dit betre7 baten van organisa�es zonder winststreven.

Kosten

De kosten hebben betrekking op de verslagperiode.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich�ng betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich�ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden �jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec�eve rentevoet

van de desbetreffende ac�va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transac�ekosten op de ontvangen leningen.
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4 Toelich�ng op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste ac!va

Inventaris

€

Vervoer-

middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 0 34.495 34.495

Cumula�eve afschrijvingen en waardeverminderingen 0 (1.068) (1.068)

0 33.427 33.427

Muta!es 

Investeringen 17.243 0 17.243

Herwaarderingen 0 0 0

Afschrijvingen (737) (5.330) (6.067)

16.506 (5.330) 11.176

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 17.243 34.495 51.738

Cumula�eve afschrijvingen en waardeverminderingen (737) (6.398) (7.135)

Boekwaarde per 31 december 2021 16.506 28.097 44.603

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  10

Vervoermiddelen  10 - 20
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€2. Liquide middelen

ING Bank betaalrekening 26.145 32.385

ING Bank spaarrekening 52.959 52.959

79.104 85.344

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN

2021

€

2020

€Con!nuïteitsreserve

Stand per 1 januari 84.319 35.503

84.319 35.503

Resultaatbestemming (9.327) 48.816

Stand per 31 december 74.992 84.319

Als norm voor de omvang van de con�nuïteitsreserve wordt 1,5 keer de jaarlijkse exploita�ekosten

gehanteerd.

31-12-2021 

€

31-12-2020

€Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 34.452 34.452

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van mogelijk toekoms�ge investeringen en vaste lasten 

(huur, energiekosten en aanschaf koel- en vriescel).

2021

€

2020

€Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 34.452 50.000

Resultaatbestemming 0 (15.548)

Stand per 31 december 34.452 34.452
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds Inrich�ng loca�e 5.000 0

Bestemmingsfonds Zonnepanelen 9.263 0

14.263 0

Bestemmingsfonds Inrich!ng loca!e

Stand per 1 januari 0 0

Resultaatbestemming 5.000 0

Stand per 31 december 5.000 0

Bestemmingsfonds Zonnepanelen

Stand per 1 januari 0 0

Resultaatbestemming 9.263 0

Stand per 31 december 9.263 0

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplich!ngen

Huur

Op 1 oktober 2019 is een huurovereenkomst gesloten met een loop�jd van 10 jaar. De jaarlijkse

huurverplich�ng bedraagt € 10.463 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
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5 Toelich�ng op de staat van baten en lasten over 2021 

Saldo 2021

€

Begro�ng

2021

€

Saldo 2020

€4. Baten van par-culieren

Dona�es en gi7en 33.391 28.400 50.844

Sponsoring 0 4.500 4.672

33.391 32.900 55.516

5. Baten van bedrijven

Dona�es van bedrijven 36.058 17.000 10.362

6. Baten van subsidies van overheden

Subsidie gemeente Gorinchem 5.200 0 15.000

7. Baten van verbonden organisa-es zonder winststreven

Voedselbank Nederland 8.135 1.000 1.650

8. Baten van andere organisa-es zonder winststreven

Dona�es van kerken 6.121 3.500 5.446

Besteed aan de doelstellingen

9. Inkoop voedsel

Voedselaankopen 51.602 29.750 23.020

10. Kosten loca-e

Kosten exploita�e loca�e --> kosten uitgi7e 1.364 1.200 1.943

Kosten exploita�e loca�e --> afschrijvingen 6.067 0 1.067

Kosten vervoermiddelen 4.353 9.500 5.097

Huisves�ngskosten loca�e 13.635 13.900 16.421

Overige kosten loca�e 1.905 20.800 2.044

27.324 45.400 26.572

11. Kosten bestuur en overige vrijwilligers

AJen�es vrijwilligers 350 2.000 1.421
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Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2021: 89,2 % 

2020: 58,0 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2021: 94,6 % 

2020: 93,5 %

12. Wervingskosten

PR en promo�ekosten 1.477 1.750 608

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

13. Kosten van beheer en administra-e

Kantoorkosten 2.129 1.800 2.310

Algemene kosten 888 3.950 610

3.017 5.750 2.920

 Kantoorkosten

Kantoor- en verenigingskosten 1.051 1.000 1.220

Telefoon 1.078 800 1.090

2.129 1.800 2.310

 Algemene kosten

Verzekeringen 888 950 610

Overige algemene kosten 0 3.000 0

888 3.950 610

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 23

Rentelasten en soortgelijke kosten (199) (250) (188)

(199) (250) (165)

 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bankrekeningen 0 0 23

 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten (199) (250) (188)
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6 Verdeling van de lasten naar bestemming

Lasten

Inkoop

voedsel

Kosten

loca�e

Kosten

bestuur en

overige

vrijwilligers

Werving

baten

Beheer en

administra�e Saldo 2021

Aankopen en verwervingen 51.602 1.364 0 0 0 52.966

PR en promo�ekosten 0 0 0 1.477 0 1.477

Huisves�ngskosten 0 13.635 0 0 0 13.635

Kantoor- en algemene kosten 0 6.258 350 0 3.017 9.625

Afschrijvingen 0 6.067 0 0 0 6.067

51.602 27.324 350 1.477 3.017 83.770
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Ondertekening direc-e voor akkoord

Gorinchem, 20 juni 2022

A.J. de Bruin J.A. de Kuiper 

E. van den Anker
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