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Opeinde, 23 maart 2021. 

In dit document wordt de jaarrekening 2020 gepresenteerd van de Stichting Voedselbank 

Smallingerland (SVS). De jaarrekening bestaat uit de balans, staat van baten & lasten en 

toelichting. 

Facturen en declaraties van vrijwilligers worden na levering/uitvoering gecontroleerd en 

vervolgens geaccordeerd door het betreffend verantwoordelijk bestuurslid. De administratie 

wordt bijgehouden in een bankboek. De baten en lasten worden daarna gerubriceerd conform 

het advies van Voedselbank Nederland (VBN). 

De solvabiliteit van SVS is goed. Er is enkel eigen- en geen vreemd vermogen van derden. In 

2020 hebben we veel donaties gekregen, terwijl de kosten onder controle zijn. Wél moeten er in 

toenemende mate levensmiddelen worden bij gekocht als gevolg van een verminderde 

toelevering van voedselproducten van de supermarkten. 

De liquiditeit is ontspannen en de continuïteit is voldoende gewaarborgd. 

In 2020 is er geïnvesteerd in kunststoffen stapelbare voorraadbakken € 1.600, een bordestrap  

€ 800, RVS verrijdbare werktafels € 6.123, een ventilatiesysteem –noodzakelijke in verband met 

Corona- € 5.844 en de aanleg van een parkeerterrein achter het pand zodat er meer gelegenheid 

is om te parkeren en de straat wordt ontlast.   

Na overleg met de verhuurder bedragen de kosten voor rekening van SVS € 5.224.  

De totale investeringen bedragen € 19.590 en zijn mogelijk gemaakt door diverse donaties van 

Bedrijven, Stichtingen, Kerken en particulieren. 

Door intensieve contacten met bedrijfsleven, kerken en andere charitatieve instellingen zijn de 

totale donaties vrijwel verdubbeld in het afgelopen jaar. Niet onvermeld mag blijven dat ook 

giften van particulieren in het afgelopen jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Een rol van betekenis 

heeft gespeeld de contacten via sociale media zoals Facebook, maar ook via de meer traditionele 

media zoals kranten en de ether.   

Mede door de Coronacrises is de rol van de Voedselbank onderkend als noodzakelijk voor die 

gezinnen die te weinig geld hebben om rond te komen. We verwachten dat door deze crises het 

aantal klanten zal toenemen.  

Eventuele toekomstig noodzakelijke investeringen zullen steeds getoetst worden op nut en 

noodzaak en de financierbaarheid. 

SVS is niet BTW plichtig, terwijl de stichting een ANBI status heeft. Gevolg hiervan is dat er geen 

belastingen behoeven te worden afgedragen over ontvangen schenkingen en legaten. Daarnaast 

is SVS geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Oebele Hooijenga 

Penningmeester 
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BALANS

31-12-20 31-12-19

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Inventaris 20.294 11.400

Koel-vries auto 42.600 52.000

Investering huurpand 6.579 3.200

69.472 66.600

VLOTTENDE ACTIVA

Waarborgsom huur 4.050 4.050

Liquide middelen

Rekening courant 8.823 7.443

Spaarrekening 70.000 25.000

78.823 32.443

Totaal 152.345 103.094

EIGEN VERMOGEN

PASSIVA

Continuïteitsreserve 65.398

Bestemmingsreserve 37.856 6.158

Overige reserve 49.090 96.936

Totaal 152.345 103.094
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Baten & Lasten

BATEN 

31-12-20 31-12-19

Donaties

Giften bedrijven & stichtingen 40.891 9.434

Giften kerkelijke instellingen 13.679 9.084

Giften particulieren 31.863 8.271

Acties Voedselbank 507 5.074

VB Nederland 7.021 1.494

93.962 33.357

Subsidie Gemeente Smallingerland 20.000 24.500

Rente 2 2

TOTAAL BATEN 113.964 57.859

KOSTEN

 Inventaris gebruiksvoorw. < 450 3.920 6% 1.530 4%

 Distributie 3.331 5% 3.024 8%

Huur pand + WOZ 17.470 27% 17.006 46%

Energiekosten en waterverbruik 3.142 5% 2.585 7%

 Onderhoud gebouwen 2.502 4% 1.171 3%

Autokosten 3.748 6% 5.210 14%

Verzekeringen 1.007 2% 1.830 5%

Overige kosten vrijwilligers 1.461 2% 136 0%

 Communicatiekosten 460 1% 374 1%

Telefoonkosten/automatisering 1.424 2% 1.127 3%

Kantoorbenodigdheden 1.032 2% 640 2%

Bankkosten 155 0% 174 0%

 Voedselaankopen 8.342 13% 0%

Afschrijvingen 16.718 26% 2.400 6%

TOTAAL KOSTEN 64.712,88 100% 37.207 100%

RESULTAAT 49.251 20.652

Netto resultaat 49.251 20.652
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Toelichting: 

 

In bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inventaris, de transportauto en de 

investeringen in het huurpand. 

Waarborgsom huur: Tot meerdere zekerheid voor de verhuurder is overeen gekomen dat een 

bedrag gelijk aan drie maanden huur is gestort bij de verhuurder.  

Liquide middelen: Bij de Rabobank wordt een rekening courant en een spaarrekening 

aangehouden.  

Reserves en Fondsen:  

 

Er is een Continuiteitsreserve gevormd op basis van onderstaande besluitvorming binnen de 

Algemene Ledenvergadering. De omvang van deze reserve is gelijk aan de exploitatiekosten, 

verminderd met de afschrijvingen, maal 150 procent.  

Inventaris Aankoop Aansch.prijs Afschrijving Boekwaarde Restwaarde Jaarlijkse afschrijving Boeklwaarde

Cumulatief 31-12-19 Lineair in 5 jaar 31-12-20

Koel-vriesapparatuur 2018  8.000  1.600  6.400  -00  1.600  4.800 

Schrobmachine apr-19  2.517  517  2.000  -00  400  1.600 

Vrieskist okt-19  3.302  302  3.000  -00  600  2.400 

Kunstof stapelbakken 60 feb-20  600  -00  -00  -00  120  480 

Bordestrap mrt-20  800  -00  -00  -00  160  640 

Kunstof stapelbakken 40 apr-20  400  -00  -00  -00  80  320 

Kunststof stapelbakken 60 sep-20  600  -00  -00  -00  120  480 

Ventilatiesysteem okt-20  5.844  -00  -00  -00  1.169  4.675 

RVS Verrijdbare tafels dec-20  6.123  -00  -00  -00  1.225  4.898 

Totaal inventaris  5.473  20.294 

Koel-Vries auto

ABD Renault VS-383-S okt-19  54.560  2.560  52.000  5.000  9.400  42.600 

Totaal Koel-Vries auto  9.400  42.600 

Investeringen huurpand

Bestrating jul-18  4.000  800  3.200  -00  800  2.400 

Schampbanden parkeerterrein jul-20  724  -00  -00  -00  145  579 

Bijdrage aanleg parkeerterrein aug-20  4.500  -00  -00  -00  900  3.600 

Totaal  investeringen huurpand  1.845  6.579 

Totaal afschrijvingen  16.718 

Verloop reserves:

Bestemmingsreserve ultimo 2019 6.158

Overige reserve ultimo 2019 96.936

Netto resultaat 2020 49.251 

Dotatie aan continuïteitsreserve 65.398

Dotatie aan bestemmingsreserve 37.856

Overige reserve 49.090 
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Een redelijk vermogen om continuïteit te waarborgen (zo heeft de Algemene Ledenvergadering van 

Voedselbanken Nederland besloten dat het streven moet zijn om aan overige reserves 1 à 1,5 maal 

de jaarlijkse exploitatielasten aan te houden). Hierbij mag men rekening houden met 

redelijke/verwachte schommelingen in de inkomsten. 

 

Om een realistisch beeld te krijgen is daarbij de weging van de cijfers van 2019 één keer en de 

cijfers van 2020 twee keer gedeeld door drie. (2019*1+2020*2)/3 

 

Bestemmingsreserve: 

Voedselbank Nederland schrijft over de Bestemmingsreserve het volgende: 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de overige reserve en continuïteitreserve als doel 

hebben het voortbestaan van de voedselbank en/of distributiecentrum mogelijk te maken. Je zou de 

Overige reserve kunnen zien als het vrije Eigen Vermogen. De bestemmingsreserves en 

herwaarderingsreserve hebben een specifiek doel zoals bestemmingreserve vervanging vrachtauto, 

bestemmingsreserve koelcellen etc., maar ook de bestemmingsreserve voedselvoorziening De 

bestemmingsreserve moet wel binnen een afzienbare periode worden besteed. Als richtlijn kan 

worden bijvoorbeeld worden aangehouden ongeveer 5 jaar voor vervanging vrachtauto’s en 

koelcellen. Indien bedragen langer worden gereserveerd (b.v. de bestemmingsreserve 

voedselvoorziening waarvan al 5 jaar geen gebruik is gemaakt) wordt in feite een oneigenlijk 

gebruik gemaakt van een reserve. Men kan dan dus stellen dat die bestemmingsreserve bijgeteld 

moet worden bij de overige reserve en dus bij het eigen vermogen (en dan dus vrij te besteden is). 

Een bestemmingsreserve heeft verder als doel om uitgaven uit te smeren over meerdere jaren, 

teneinde het resultaat niet te veel te laten schommelen. Dat gebeurt  door jaarlijks een bepaald 

bedrag in de kosten mee te nemen. Wanneer dan de daadwerkelijke grote uitgave zich voordoet, 

wordt dit door middel van een onttrekking vanuit de voorziening verwerkt. Die grote uitgave komt 

dan dus niet in een keer terecht op de staat van baten en lasten van een boekjaar. 

De bestemmingsreserve wordt aangehouden om in de toekomst de inventaris, koel/vriescellen 

en transportauto te kunnen vervangen. Er is daarnaast een overweging om het pand aan te 

kopen voor zover daar overeenstemming over kan worden bereikt en de financiering kan 

worden gerealiseerd. Achterliggende gedachte is daarbij niet primair om bezit te verwerven, 

maar om de kosten te reduceren.  
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Inventaris Aankoop Aansch.prijs Boeklwaarde VV-Waarde Best.Reserve

31-12-20

Koel-vriesapparatuur 2018  8.000  4.800  20.000 15.200

Schrobmachine apr-19  2.517  1.600  2.600 1.000

Vrieskist okt-19  3.302  2.400  3.500 1.100

Kunstof stapelbakken 60 feb-20  600  480  600 120

Bordestrap mrt-20  800  640  1.000 360

Kunstof stapelbakken 40 apr-20  400  320  400 80

Kunststof stapelbakken 60 sep-20  600  480  600 120

Ventilatiesysteem okt-20  5.844  4.675  5.900 1.225

RVS Verrijdbare tafels dec-20  6.123  4.898  6.150 1.252

Totaal inventaris  20.294  40.750 20.456

Koel-Vries auto

ABD Renault VS-383-S okt-19  54.560  42.600  60.000  17.400 

Totaal Koel-Vries auto  42.600  60.000  17.400 

Totaal berekende bestemmingsreserve:  37.856 
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Staat van Baten & Lasten: 

Van verschillende Bedrijven en Stichtingen, Verenigingen, Kerken en Particulieren worden 

donaties verkregen. Met deze middelen kunnen de noodzakelijke kosten (deels) worden 

gefinancierd.  

Actiematig worden bedrijven bezocht en worden bijeenkomsten met Kerken georganiseerd.  

De donaties van bedrijven en stichtingen opgeteld in 2020 zijn nagenoeg verdubbeld ten 

opzichte van het voorgaande jaar.  

In 2020 zijn er contacten geweest met bedrijven, kerkelijke instellingen en particulieren en is  

via de media de Voedselbank breed in de picture geweest. Daarnaast hebben de Voedselbanken 

ook landelijk veel belangstelling gehad. Dit is een gevolg van de coronacrises waardoor meer 

mensen een beroep op Voedselbanken doen. Dit aantal zal naar verwachting in de toekomst nog  

groeien.  

Ook de afnemende stroom van levensmiddelen van supermarkten speelt een rol in de 

toegenomen belangstelling van de media. Om voedselverspilling tegen te gaan –wat in de 

toekomst een wettelijke verplichting wordt- passen vooral de supermarkten een dynamische 

vorm van pricing toe, waardoor per saldo minder beschikbaar is voor Voedselbanken. 

Inventaris gebruiksvoorwerpen < EUR 450  
 
Kleine investeringen in inventaris. Stoepborden, knikkerrails, desinfectiemateriaal, 

schoonmaakartikelen en dergelijke. Als gevolg van Corona voor noodzakelijke aanpassingen en 

maatregelen. 

Dekkingsbijdrage distributiecentrum (RDC) 

Per kwartaal wordt een bedrag vergoed –naar rato van het aantal klanten- aan het regionale 

distributiecentrum (RDC).  

Huur pand en WOZ: 

Op 16 mei 2018 is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Giek 22-

A in Drachten. De huurperiode is vijf jaar met een optie tot verlenging. De maandelijkse huur 

bedraagt op dit moment € 1.404,53 (€ 16.850 per jaar). Jaarlijks per 1 mei kan de huursom 

worden aangepast op basis van de geldende prijsindices. 

Wet onroerende zaak belasting € 574,- 

Energiekosten en waterverbruik: 

Het verbruik wordt nauwlettend bewaakt. Over de periode 2020 zal nog een bedrag worden 

terug ontvangen ad € 280,- zo blijkt uit een ontvangen afrekening. De maandelijkse termijn is 

gesteld op € 348, - De energiebelasting is terug gevraagd. De ANBI status geeft daartoe deze 

mogelijkheid. Verwachting is dat er een bedrag ad € 1.050,- zal worden terug betaald.  
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Autokosten: 

Deze laten zich als volgt specificeren: 

Brandstof     € 1.354 (1.328,- ) 

Wegenbelasting   € 1.772 (2.385,-) 

Onderhoud            €    622  (1.497,-)  

Totaal                  € 3.748 (5.210, -) 

Kosten verzekering Koel-vries-auto € 713 (1.310,-) 

Het resterende bedrag is voor de verzekering van inventaris en huurdersbelang. 

 

De lagere kosten van de autoverzekering komt doordat er in 2019 tijdelijk twee auto’s waren. De 

oude en de nieuwe in aanbouw. 

Conclusie is dat de toegenomen kosten grotendeels kunnen worden verklaard door toenemende 

afschrijvingskosten en de inkoop van levensmiddelen.   

De overige kosten en reserveringen behoeven geen nadere toelichting en spreken wel voor zich. 


