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Amstelveen, mei 2020

Jaarverslag 2019
Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen

Voorwoord
Stichting Voedselbank Amstelveen helpt mensen die (tijdelijk) in financiële nood verkeren
door ze te voorzien van een voedselpakket. Wekelijks krijgen 115 gezinnen een
voedselpakket. Het aantal gezinnen, dat geholpen wordt, is dit jaar gestegen van 95
gezinnen eind 2018 naar 115 gezinnen eind 2019. Deze toename is onder meer toe te
schrijven aan de verhoging van het btw tarief van 6 naar 9 procent op vooral verse
voedingsmiddelen. Om meer mensen te kunnen helpen, heeft Voedselbanken Nederland
mede hierom de criteria om toegelaten te worden tot de voedselbank verruimt.
Om onze cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met
bedrijven, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt
belast.
Hierbij hebben wij de hulp van 30 vrijwilligers die zich hier belangeloos voor inspannen.
Het verstrekken van een voedselpakket is bedoeld als noodhulp. Het Intaketeam kijkt niet
alleen naar de financiën van een gezin. We geven daar waar mogelijk is niet alleen tips
over budgetbeheersing maar geven ook voorlichting en gaan na of iedereen gebruik
maakt van Minimaregelingen. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke functie
omdat er altijd een luisterend oor is voor wie dat nodig heeft. Armoede en zeker
langdurige armoede kan veel stress geven en daarom maken wij leven in armoede
bespreekbaar. Dit is mogelijk omdat de Voedselbank een laagdrempelige voorziening is
en veel cliënten een aantal jaren bij ons zijn. We nemen altijd de tijd om te vragen hoe het

gaat. En verwijzen ook door naar de huisarts als mensen aangeven veel stress te ervaren.
Ook verwijzen wij door naar praktische ondersteuning zoals de Kledingbank en het
Financieel Café . Voor gezinnen met kinderen geven we voorlichting en helpen om
kinderen aan te melden voor vakantiekampen en vakantieweken van Humanitas.
Ons doel daarbij is, dat de cliënten weer zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren
in de maatschappij. Want een voedselpakket moet in principe tijdelijk zijn. Toch blijven
steeds meer cliënten veel langer dan drie jaar afhankelijk van de Voedselbank
Vorig jaar heeft het bestuur in het jaarverslag een aantal plannen voor 2019 neergelegd.
Een groot aantal hiervan is inderdaad verwezenlijkt:
1. We hebben een aantal chauffeurs kunnen aantrekken, zodat wij zelf wekelijks het
voedsel kunnen ophalen bij het Distributiecentrum Amsterdam. En voldoende
chauffeurs hebben om ook bij diverse leveranciers en bedrijven producten te
kunnen ophalen.
2. Meer contacten met leveranciers en bedrijven
We hebben contact gelegd met Dirk v.d. Broek waar we wekelijks diep gevroren
vlees kunnen ophalen. En contact met Ondernemers Vereniging Amstelveen. Dat
brengt weer waardevolle contacten met ondernemers.
3. Vrijwilligers
Voor de intake: vier nieuwe vrijwilligers, die elkaar kunnen afwisselen.
Voor de uitgifte op woensdag: drie nieuwe vrijwilligers
Voor de website en de facebook pagina: een vrijwilliger die beiden beheert. Voor
de sponsoring en marketing: een vrijwilliger.
Roken
De Voedselbank volgt een rookvrij beleid. Er wordt door de vrijwilligers niet gerookt.
Als de cliënten hun voedselpakket komen ophalen, wordt er niet gerookt.
Rookwaar wordt uiteraard niet aan de cliënten verstrekt.
Mocht bij de intakegesprekken van cliënten blijken, dat er door cliënten gerookt wordt, dan
zal dat ontraden worden door de vrijwilligers van de intake.

Bezoek van de burgemeester.
Op 2 oktober 2019 heeft burgemeester Tjapko Poppens een werkbezoek gebracht aan de
Voedselbank. Hij nam uitgebreid de tijd om kennis te maken met de vrijwilligers en was
onder de indruk van de grote inzet waarmee zij wekelijks geheel belangeloos hun werk
doen. Hij liet zich ook uitvoerig informeren over de cliënten, de toelatingscriteria en het
werk van de vrijwilligers die de intake doen en de cliënten, waar nodig, doorverwijzen naar
hulpverlenende instanties. Hij liet duidelijk blijken, dat hij het werk van de Voedselbank
een warm hart toedraagt.

Organisatie
De Stichting is op 1 december 2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 34369469. En is sinds 2015 aangesloten bij de Vereniging
van Nederlandse VoedselBanken.
De Stichting is een 100% non-profit organisatie en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Voedselbank Amstelveen blijft zich met behoud van haar kernwaarden inzetten voor een
duurzame continuering en hernieuwing van de samenwerking met gemeente, vrijwilligers,
sponsors en donateurs.
Om als voedselbank goed te kunnen functioneren is Voedselbank Amstelveen lid van de
vereniging VoedselBanken Nederland (VBN) waar 169 VoedselBanken lid van zijn. Alle
leden ontvangen van VBN de criteria waar nieuwe en bestaande cliënten aan moeten
voldoen om een voedselpakket te mogen ontvangen. Omdat wij zelf de intakegesprekken
houden, maken we gebruik van een online computerprogramma dat door VBN ter
beschikking wordt gesteld aan de VoedselBanken die lid zijn van de vereniging. Voor alle
vragen die een voedselbank heeft, kan zij een beroep doen op het servicecentrum van
VBN.
De Stichting Voedselbank Amstelveen is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Financiële giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Bestuur
Dit jaar is Wilm Merckel als secretaris toegetreden tot het bestuur.
Marja Ernste is niet langer secretaris maar bestuurslid.
Annick Visser – voorzitter
Wilm Merckel – secretaris
Ronald van den Berg – penningmeester
Marja Ernste - bestuurslid
Wil Roode – bestuurslid
Het bestuur van De Voedselbank is geen bestuur ‘op afstand’.
Iedereen is werkzaam ofwel op de werkvloer, ofwel bij de intake.
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voedselpakket
Een deel van ons basispakket halen wij wekelijks bij het Distributie Centrum Amsterdam.
Sinds 2015 zijn wij Regiovoedselbank geworden en vallen we niet langer onder
Amsterdam. Wij moeten onze voedselpakketten zelf aanvullen met verse- en houdbare
producten. Daarom houden wij regelmatig met onze vrijwilligers inzamelingacties bij de
verschillende supermarkten in de buurt.
Op de boodschappenlijstjes van de Voedselbank staan alleen maar houdbare producten.
Rijst, olie, suiker, koffie en blikken met groenten of soep zijn altijd van harte welkom.
Daarnaast ontvangt de Voedselbank graag producten zoals waspoeder en voor de
persoonlijke hygiëne, zoals shampoo en tandpasta. Vanwege de houdbaarheidsdatum
kunnen wij helaas geen versproducten als zuivel, groenten, vlees en fruit aannemen.
Het is ons niet gelukt om gratis voldoende vers fruit en groenten te krijgen voor de
aanvulling van onze voedselpakketten.
Wij kopen dus wekelijks zelf deze producten in om toch een gevarieerd en gezond
voedselpakket aan onze cliënten te kunnen geven.

Voedselveiligheid
VoedselBanken die regelmatig worden geïnspecteerd en een voldoende scoren, komen in
aanmerking voor een Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)-certificaat. Er
moet aan veel eisen worden voldaan om het groencertificaat te kunnen behalen: iemand
in de organisatie die verantwoordelijk is, een schoon en hygiënisch pand, goed werkende
koel- en vriesapparaten en de regels rondom houdbaarheid (TGT /THT) respecteren.
Natuurlijk zijn schoonmaak en persoonlijke hygiëne ook belangrijke factoren. De
VoedselBanken van de Vereniging van Nederlandse VoedselBanken (V.V.N.) kunnen het
certificaat behalen en behouden, wanneer ze op meer dan 80 van de 100 haalbare
onderdelen voldoende scoren. Voedselbank Amstelveen behaalde in 2019 voor het
certificaat een score van 95 punten! Wij voldoen daarmee aan ’Waarborging
Voedselveiligheid Nederlandse VoedselBanken’.

Vrijwilligers
Wij hebben een geweldig team van 30 enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks voedsel
ophalen, de voedselpakketten verzorgen en 6 vrijwilligers die (afwisselend) de
intakegesprekken doen.
Daarnaast heeft de Voedselbank de medewerking van een aantal vrijwilligers van de
Lady’s Circle en anderen die helpen bij de inzamelingsacties bij de supermarkten.
Zonder vrijwilligers geen Voedselbank Amstelveen! Iedere week weer staat een geweldige
ploeg klaar om zich geheel belangeloos in te zetten voor het ophalen, verwerken, opslaan
en uitdelen van de pakketten voor kwetsbare mensen die onze steun op dat moment hard
nodig hebben. De meesten doen dit al jaren en vormen inmiddels een hecht team. Zij zijn
ongelooflijk belangrijk voor het reilen en zeilen van de Voedselbank. Via deze weg willen
wij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Privacy
Voedselbank Amstelveen heeft de privacy van de cliënten hoog in het vaandel staan.
Hiervoor dienen alle vrijwilligers een vrijwilliger en privacy overeenkomst te ondertekenen .

Cliënten
De Voedselbank verstrekt wekelijks ca. 115 voedselpakketten aan gezinnen die deze hulp
hard nodig hebben.
Over 2018 zijn 70 intakegesprekken gehouden met mensen die voor het eerst een
voedselpakket toegewezen hebben gekregen.
Er zijn 140 her-intakegesprekken gehouden, waarbij 23 mensen zijn gestopt.

Uitgifte van Voedselpakketten
De Voedselbank is gevestigd op Landtong 2 in Amstelveen (De Olmenhof). Het voedsel
dat wordt aangeboden wordt daar verzameld en opgeslagen. Op woensdagmiddag is de
uitgifte en kunnen de cliënten tussen 14.00 en 16.00 uur hun pakketten komen halen.
De intakegesprekken worden gehouden van 13.00 tot 14.00 uur.

Financiën
Naast behoefte aan voedsel, heeft de Voedselbank ook altijd behoefte aan financiële
ondersteuning. .De voedselbank heeft geen personeelskosten. Toch zijn er nogal wat
kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld onze vaste lasten voor

huisvesting, energie, telefoon, verzekeringen, computers, autokosten, enzovoort. Elke
financiële bijdrage is dan ook meer dan welkom! Dan kunnen we de voedselpakketten ook
aanvullen met de noodzakelijke gezonde producten.
Wij staan geregistreerd als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) wat inhoudt
dat schenkingen aan de Voedselbank aftrekbaar zijn van inkomsten- en
vennootschapsbelasting
In 2019 hebben we een bedrag van Euro 17.456 ontvangen van particuliere donateurs,
organisaties, bedrijven en kerken.
We zijn iedereen ontzettend dankbaar daarvoor. Veel van onze (vaste) donateurs geven
maandelijks een bedrag.
Al deze gelden zijn uiteraard ten goede gekomen aan onze cliënten natuurlijk voor de
wekelijkse voedselpakketten en o.a. tijdens de kerstdagen en extraatjes voor de kinderen.
En onze vrijwilligers hebben met kerstmis als dank voor hun inzet een heerlijk kerstentje
met elkaar gehad.
De grootste bijdrage krijgen we jaarlijks van gemeente Amstelveen in.de vorm van
subsidie. In 2019 bedroeg de subsidie Euro 26.000,Hiervan wordt o.a. de huur van ons pand betaald.

Dank voor alle steun
Graag danken we onze sponsors, donateurs en begunstigers, kerken, scholen, gemeente
en verenigingen en allen die ons financieel of met goederen of diensten hebben
ondersteund en vragen hen dat ook in 2020 te blijven doen. Want zonder hun steun is er
geen voedselbank.
We danken onze vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor dat mooie doel. Zonder
hen zou de Voedselbank niet kunnen functioneren.
Voedselbank Amstelveen wil dit jaar speciaal bedanken:
Banketbakkerij Hulleman en bakkerij Renzema voor het wekelijkse brood en lekkernijen.
De diverse vestigingen van Albert Heijn, voor haar medewerking aan onze acties.
en hun donaties van voedsel en andere nonfoodproducten.
Dirk van de Broek voor de regelmatige donaties van voedsel, en Jumbo.
Onze kerken in Amstelveen en speciaal de Paaskerk met haar wekelijkse acties, de
vakantietasjes en de opbrengst van de Rommelmarkt, de Kruiskerk met haar donatie van
eieren en Crossroads met haar inzamelingactie van voedsel.
Stichting Jarige Job voor hun pakketten voor jarige kinderen.
Lions Mingle voor de koffie en de kinderboeken.
De leerlingen van de scholen in Amstelveen, zoals het KKC die cadeautjes en eten voor
de kinderen hebben gegeven.
De Amstelschool in Ouderkerk.
De internationale scholen ISA en AMITY voor hun donaties
De Lions Club, die voor de Voedselbank bij AH een inzamelingsactie heeft gehouden.
TICA Uithoorn voor de kindercadeautjes.
Nestlé en Joost Kragtwijk voor de opbrengst Duurzaamheidsmarkt.
Medewerkers van Hewlett Packard voor hun inzet bij de inzamelingacties.
Multicopy voor de bijdrage aan visitekaartjes en kleden met het logo van de Voedselbank.

Accountant Frank van Tunen van Van Tunen & Partners.
Rinco van de Baan, bureau Acting voor zijn donatie.
Management Shopping Center Amstelveen voor de donaties met de feestdagen.
CBRE BV, Amsterdam voor haar financiële donatie.
Jongeren van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap voor hun voedsel.
Een anonieme gever voor de bossen rozen voor alle cliënten.
En voorts alle particuliere donateurs voor hun giften.

Plannen voor 2020
Bij het schrijven van dit verslag mei 2020, zitten we midden in de moeilijke en onzekere
Coronatijd. Daar hebben wij onze plannen voor 2020 op aan moeten passen.
We hebben door de Coronacrisis de uitgifte van voedselpakketten moeten stoppen.
Reden hiervoor waar meer voedselbanken mee kampen: een groot deel van de
vrijwilligers is 70 plus , dus konden niet meer worden ingezet voor hun eigen veiligheid.
Bovendien kregen we geen eten meer. Het Distributiecentrum Amsterdam, waar wij
wekelijks ons basispakket ophaalden, was gestopt met het leveren aan de regionale
voedselbanken en probeerde nog zoveel mogelijk de voedselbanken in Amsterdam van
eten te voorzien. En de vele inzamelingacties die wij bij de supermarkten hielden, waren
ook niet meer mogelijk.
We hebben toen, dankzij een genereuze gift van de gemeente voor onze
‘crisiskas’, besloten om over te stappen op het uitreiken van Waardebonnen van AH aan
de cliënten. Zodat zij zelf hun eten konden kopen. Om de week komen de cliënten naar de
voedselbank om hun waardebonnen te halen.
Wij geven dan ook nog een tasje mee met eten, dat we niet kunnen bewaren
Er zijn meer voedselbanken overgegaan tot uitreiking van waardebonnen. Mede hierdoor
is Voedselbanken Nederland een grote aktie Stay safe en geef gestart, waarmee ze hope
10 miljoen euro te krijgen om onder meer hiermee de voedselbanken die dat nodig
hebben, te ondersteunen.
Uiteraard zijn waardebonnen een tijdelijke oplossing en willen we proberen om weer, zo
gauw dat mogelijk is, over te gaan op de voedselpakketten. Wij denken aan eind mei,
begin juni. Wij hebben voldoende aanbiedingen van jonge vrijwilligers om bij de uitgifte
van voedselpakketten te komen helpen.
Maar het is wel noodzakelijk dat er voldoende leiding is om de vrijwilligers te begeleiden.
En helaas brak Marja Ernste, onze bedrijfsleider haar dijbeen. Gelukkig is zij geopereerd
en gaat het goed. Maar op de werkvloer wordt zij node gemist.
We slagen er goed in om onze houdbare voorraad, pasta, ontbijtgranen, blikken groeten
en fruit, olie etc. aan te vullen, zodat we straks as we voedselpakketten gaan maken,
voldoende producten hebben.
We hebben inmiddels ook spontaan van bedrijven financiële steun gekregen. Dat is van
belang als we niet voldoende vers fruit en groenten krijgen, dan kunnen we die producten
zelf kopen. Zodat we toch gezonde en gevarieerde voedselpakketten kunnen geven.
En zojuist kregen we het positieve bericht, dat het Distributie Centrum Amsterdam weer
voedsel kan leveren.

Hoe het verder zal gaan in 2020 valt moeilijk te voorspellen. Niets is zeker.
We verwachten overigens veel nieuwe cliënten.
Maar we zullen er alles aan doen om onze cliënten te blijven helpen en ondersteunen.
Ons rookvrij beleid zal ook in 2020 worden voortgezet.

Namens het bestuur van de Voedselbank Amstelveen
Annick Visser – voorzitter

Bijlagen:
1 Balans per 31 december 2019
2 Staat van Baten en Lasten over 2019
3 Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2019

Bijlagen
Financieel jaaroverzicht 2019
Voedselbank Amstelveen
1. Balans per 31 december 2019
2. Staat van Baten en Lasten over 2019
3. Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2019
€

€

€

31-12-2018
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen

1.880

1.880

23.416

21.333

25.296

23.213

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Rabobank
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal

24.191

20.284

1.105

2.929

25.296

23.213

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019
€

Baten
Baten

Begroting
2019
€

2018
€

43.456

21.300

28.186

43.456

21.300

28.186

Lasten
Lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

15.376
24.173

17.920
4.260
25.150

16.480
3.760
12.900

Som der bedrijfslasten

39.549

47.330

33.140

3.907

-26.030

-4.954

Netto resultaat
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Voedselbank Amstelveen is feitelijk en statutair gevestigd op Rupel 22, 1186 LC te Amstelveen en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34369469.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Voedselbank Amstelveen bestaan voornamelijk uit: het leveren van een bijdrage aan
de verspreiding van overtollige levensmiddelen aan de daarvoor aangewezen bevolkingsgroepen.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum
afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage
van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vlottende activa
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
€

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2019

18.795
-16.915
1.880

Mutaties
Saldo mutaties

-

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

18.795
-16.915

Boekwaarde per 31 december 2019

1.880

VLOTTENDE ACTIVA

Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtings
kapitaal
€

Stand per 1 januari 2019
Resultaat boekjaar

20.284
3.907

Stand per 31 december 2019

24.191
2019
€

STICHTINGSKAPITAAL
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

20.284
3.907
24.191
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2018
€
25.238
4.954
20.284

KORTLOPENDE SCHULDEN
2019
€

2018
€

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige schulden

1.105

2.929

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen relevante niet in de balans opgenomen verplichtingen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
2019
€
BATEN
Bijdrage Gemeente
Bijdrage sponsoren
Donaties en schenkingen
Donaties kerken
Fondsenwerving en acties

LASTEN

26.000
200
14.903
2.353
43.456

Begroting
2019
€
15.000
1.500
2.000
1.800
1.000
21.300

2018
€
15.000
1.412
4.682
4.736
2.356
28.186

Kosten t.b.v. voedselpakketten

15.376

17.920

16.480

4.154
10.080
2.210
16.444
-1.068
15.376

5.400
11.000
120
2.500
19.020
-1.100
17.920

7.650
4.500
4.500
929
17.579
-1.099
16.480

-

4.260

3.760

-

500
3.760
4.260

3.760
3.760

13.980
4.638
2.113
3.442
24.173

13.980
3.120
4.000
4.050
25.150

5.850
2.798
1.671
2.581
12.900

13.980
13.980

13.980
13.980

5.820
30
5.850

Kosten t.b.v. voedselpakketten
Gekoeld Vervoer
Inkoop verse voiding
Cadeaubonnen
Verpakkingsmateriaal
Bijdrage Voedselbank Noord-Holland
Ontvangen vergoeding Voedselbanken Nederland

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
Afschrijvingen materiële vaste active
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventarissen
Vervoermiddelen

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Olmenhof
Onderhoud Olmenhof
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2019
€

Begroting
2019
€

2018
€

Autokosten
Reparatie, brandstof en onderhoud auto's
Motorrijtuigenbelasting
Overige autokosten

3.725
730
183
4.638

2.200
800
120
3.120

2.077
721
2.798

641
1.472
2.113

600
400
3.000
4.000

1.067
604
1.671

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatiekosten
Boekhouding

Algemene kosten
Assurantiepremie
Bankkosten
Overige algemene kosten
Kosten vrijwilligers

2.176
193
-1.445
2.518
3.442

500
150
1.200
2.200
4.050

1.438
189
161
793
2.581

Analyse verschil uitkomst met budget
2019
€

begroting 2019
€

Mutatie
€

Baten
43.4
56

21.3
00

22.1
56

%

104,0
104,0

43.4
56

21.3
00

22.1
56

Lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

15.376
24.173

17.920
4.260
25.150

-2.544
-4.260
-977

Som der bedrijfslasten

39.549

47.330

-7.781

3.907

-26.030

29.937

-14,2
-100,0
-3,9

-16,4
115,0

Netto resultaat
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