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JAARVERSLAG 2019



Bestuursverslag

Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Voedselbank Langedijk (voorheen stichting "Er is
Geloof, Hoop en Liefde") over 2019.

Met ingang van 1 juli 2019 zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken.

Stichting Voedselbank Langedijk ("de Stichting") is opgericht op 26 maart 2010 en heeft als
doel het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het tegengaan van
verspilling van goed voedsel. De Stichting heeft als grondslag aangenomen de Bijbel als het
onfeilbare, door de Helige Geest geïnspireerde woord van God, en aanvaardt derhalve de
Bijbel als maatstaf voor haar functioneren. Onverminderd het voorafgaande heeft de Stichting
als basis de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken.

De Stichting is verantwoordelijk voor de wekelijkse voedseluitdeling aan de Broeker Werf
in Broek op Langedijk.

Voor de inkomsten is de Stichting afhankelijk van giften, donaties en vrijwillige bijdragen in
natura zowel als financieel.

Financieel jaar 2019

De inkomsten uit vaste bronnen zoals kerken en donateurs zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
Alleen door (eenmalige) extra giften ten behoeve van de nieuwe bestelbus ziet het plaatje er
anders uit. Onderhand is de bestelbus aangeschaft en is de betreffende reserve
hiervoor gebruikt.

De bestemmingsreserve hygiene is grotendeels gebruikt voor benodigde opleiding van
vrijwilligers alsmede aanschaf van diverse meetinstrumenten om voedselveiligheid te kunnen
waarborgen. Als Stichting voldoen we onderhand aan de normen zoals gesteld door de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. 

Qua uitgaven zien we een toename bij de huur van het pand door vernieuwing van onze
huurovereenkomst. De rest van de uitgaven zijn in lijn met de verwachting.

Het aantal klanten is dit jaar afgenomen van rond de 100 naar ruim 50 per week. Door de
grotendeels vaste kosten is dit niet terug te zien in de cijfers.

De Stichting gaf  invulling aan haar doelstellingen middels de sociale winkel. Gedurende de
zomer van 2019 is deze opgehouden te bestaan.

De  presentatie van de cijfers voor het jaar 2019, en tevens de vergelijkende cijfers van 2018
zijn aangepast in lijn met de richtlijnen van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.



Bestuursverslag

Gebeurtenissen na balansdatum

In begin 2020 werden we geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19. Vooralsnog heeft dit
niet tot merkbare toename van het aantal klanten geleid, maar de verwachting is dat hoe
langer het duurt hoe groter de groep zal zijn dat beroep doet op de Voedselbank.
De Stichting verwacht aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen.

Broek op Langedijk, 05 oktober 2020

Namens het bestuur,

Was getekend.

L. Strijbis-Vlaar
voorzitter



Jaarrekening

31 december 2019 31 december 2018

EUR EUR

Vaste activa

Auto 13.572                       -                             
Vriescel 12.122                       13.738                       
Koelwagen 6.551                         7.425                         

32.245                       21.163                       
Vlottende activa

Vorderingen 10.275                       11.823                       
RABO zakelijke rekening 5.804                         2.622                         
RABO zakelijke spaarrekening 8.000                         17.000                       
Kas 6                                1                                

24.085                       31.446                       

56.330                       52.609                       

Eigen vermogen

Algemene reserve 50.527                       41.424                       
Bestemmingsreserve auto -                             7.500                         
Bestemmingsreserve hygiene -                             2.500                         

50.527                       51.424                       

Vreemd vermogen

Nog te betalen 5.803                         1.185                         

5.803                         1.185                         

56.330                       52.609                       



Staat van baten en lasten

31 december 2019 31 december 2018

EUR EUR
Baten

Giften kerkelijke instellingen 3.061                         7.990                         
Giften bedrijven & stichtingen 1.250                         1.925                         
Giften particulieren 14.337                       11.703                       
Subsidies 8.500                         8.500                         
Opbrengst akties 7.094                         7.761                         
Overige inkomsten 1.026                         796                            
Bestemmingsgift auto 7.500                         -                             
Vrijval reservering auto 7.500                         -                             
Vrijval reservering hygiene 2.500                         -                             

52.768                       38.676                       

Lasten

Beheer en administratie 1.734                         1.115                         
Huisvestingskosten 17.339                       15.355                       
Exploitatiekosten 1.411                         1.135                         
Aanschaf voedsel 7.161                         6.246                         
Transportkosten 5.939                         5.330                         
Vrijwilligerskosten 3.692                         4.023                         

Bijzondere lasten
Afschrijvingen 3.918                         2.490                         
Besteding van vrijval 

bestemmingsreserve hygiene 2.471                         -                             

43.665                       35.694                       

Saldo van baten en lasten 9.103                         2.981                         



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De Stichting heeft tot doel het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en
het tegengaan van verspilling van goed voedsel. De Stichting heeft de Bijbel aangenomen
als de maatstaf voor haar funcioneren.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het uitdelen van overtollige levensmiddelen,
het bieden van een luisterend oor, of het organiseren van een maaltijd.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzicht van vorig jaar. Wel is de presentatie van de cijfers aangepast
conform de richtlijnen van de Vereniging van Nerderlandse Voedselbanken.

Jaarrekening regime

Deze jaarrekening is overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving opgesteld,
zoals vastgelegd in BW 2, titel 9.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de te verwachten
levensduur.

De auto wordt afgeschreven in 7 jaar, de vriescel en koelwagen worden in 10 jaar
afgeschreven. Aan aanwezige inventaris wordt geen waarde toegekend. 

Voorraden

De aanwezige voorraden worden niet gewaardeerd.
Het betreft grotendeels gekregen voedsel die overtollig was en als zodanig geen
waarde meer heeft in het economisch verkeer.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele
voorzieningen wegens oninbaarheid.
Tevens worden onder vorderingen de betaalde bedragen voor borg meegenomen.



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Liquide middelden

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is

vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn gefactureerd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.



Toelichting op de balans per 31 december 2019

Auto

De Stichting heeft voor het vervoer van voedsel de beschikking gehad over een Renault
Traffic. Gedurende het jaar heeft deze het begeven en is er overgegaan tot de aanschaf
van een Opel Movano.

De Opel Movano is aangeschaft voor een bedrag van EUR 15,000 en is deels betaald uit
de vrijval van de bestemmingsreserve auto. Het restant is betaald uit voor dit doel
bestemde giften ontvangen gedurende het lopende boekjaar. 

Voor afschrijving zal een termijn van 7 jaar worden gehanteerd.

De mutaties gedurende het jaar zijn als volgt:
EUR EUR

Balans per 1 januari -                             -                             
Aanschafkosten 15.000                       -                             
Afschrijving -1.428                        -                             

Balans per 31 december 13.572                       -                             

Vriescel

In mei 2017 is er een vriescel aangeschaft voor een bedrag van EUR 16,161,97 inclusief
montage. Voor afschrijving zal een termijn van 10 jaar worden gehanteerd.

De mutaties gedurende het jaar zijn als volgt:
EUR EUR

Balans per 1 januari 13.738                       15.354                       
Afschrijving -1.616                        -1.616                        

Balans per 31 december 12.122                       13.738                       

Koelwagen

In mei 2017 is er een koelwagen aangeschaft voor een bedrag van EUR 8,736,20.
Voor afschrijving zal een termijn van 10 jaar worden gehanteerd.

De mutaties gedurende het jaar zijn als volgt:
EUR EUR

Balans per 1 januari 7.425                         8.299                         
Afschrijving -874                           -874                           

Balans per 31 december 6.551                         7.425                         

Voorraden
De aanwezige voorraad ten behoeve van de klanten heeft geen waarde in het economisch
verkeer en wordt niet op de balans meegenomen.



Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vorderingen

Onder vorderingen worden onder andere de gegeven zekerheidstellingen in vorm van
borg opgenomen. Deze bedragen worden weer terugontvangen bij einde van de de
betreffende overeenkomst.

Tevens is onder vorderingen de financiële afwikkeling van de gehouden aktie aan het
eind van 2019 meegenomen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de aanwezige geldmiddelen per 31 december. Een
kleine kas met wisselgeld wordt niet meegenomen in de balansopstelling.

Eigen vermogen

Het vermogen van de Stichting staat ter vrije beschikking aan het bestuur.

Mutaties gedurende het jaar zijn als volgt:

Toelichting op de staat van baten en lasten

Giften

De opbrensten van de Stichting bestaan voornamelijk uit giften van particulieren en
bedrijven. Aan giften in natura wordt geen waarde toegekend.

Subsidies

De subsidies betreft de bijdrage voor het werk van de Stichting verkregen van de 
gemeente Langedijk.

Opbrengst akties

Betreft de opbrengsten van zowel akties georganiseerd vanuit de Stichting als door derden.
Het gaat om netto ontvangen bedragen.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingkosten worden meegenomen de huur en energiekosten en waar nodig
klein onderhoud.

Algemene reserve 41.424      9.103       50.527      
Bestemmingsreserve auto 7.500        -7.500     -            
Bestemmingsreserve hygiene 2.500        -2.500     -            
Saldo exploitatie 9.103      -9.103      -            

51.424      -897        -           50.527      

Saldo 31 
December 

2019Mutatie 2019

Saldo 31 
December 

2018

Bestemming 
resultaat 

2019



Toelichting op de staat van baten en lasten

Aanschaf voedsel

Betreft de van derden aangekochte levensmiddelen nodig om te voldoen aan de door de
Stichting gewenste verstrekking van voedsel volgens "de schijf van vijf".
Tevens wordt er gebruik gemaakt van het distributiecentrum van Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken.

Transportkosten

Onder transportkosten worden verstaan de kosten voor gebruik en onderhoud van de
auto in het bezit van de Stichting alsmede de aan vrijwilligers uitbetaalde vergoeding
op basis van gereden kilometers.

Vrijwilligerskosten

Betreft de aan vrijwilligers uitbetaalde vergoeding van kosten almede attenties en 
kosten van vrijwilligersbijeenkomsten.

Exploitatiekosten

Kosten voor onderhoud, schoonmaak alsmede verpakkingsmaterialen en de wekelijkse
koffietafel worden gerekend tot de exploitatiekosten.

Ondertekening bestuur

Broek op Langedijk, 05 oktober 2020

Was getekend Was getekend

L. Strijbis-Vlaar N.Kramer
voorzitter secretaris

Was getekend Was getekend

T. Jellema, C. van Hoorn- Danenberg
penningmeester bestuurslid


