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Stichting Voedselbank Amstelveen 

 

 

Voorwoord 

Stichting Voedselbank Amstelveen verstrekt tijdelijk een voedselpakket aan mensen 

die in financiële nood verkeren. Het aantal huishoudens, dat geholpen wordt, is in 

2020 gestegen met 11,3 % naar 128 huishoudens ( 374 mensen).   

2020 is een jaar dat door Covid beheerst is. Eén van de oorzaken van de toename 

van het aantal cliënten de slechtere economische situatie. Daarnaast hebben de 

Voedselbanken veel aandacht in de media gekregen. Wellicht dat hierdoor meer 

cliënten ons hebben weten te vinden. De toename van het aantal cliënten van de 

Voedselbank Amstelveen is fors hoger dan de gemiddelde groei van 7,2 % van de 

Voedselbanken in ons land. 

Om onze cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met 

bedrijven, instellingen, de gemeente en particulieren. Zo zorgen we er samen voor 

dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten worden benut en het milieu 

minder wordt belast. Dit doen wij met een 40-tal vrijwilligers die zich belangeloos 

inzetten. 
Het verstrekken van een voedselpakket is bedoeld als noodhulp. Ons intaketeam 
kijkt niet alleen naar de financiën van een gezin. We geven, waar mogelijk is, tips 
over budgetbeheersing en gaan na of iedereen gebruik maakt van minimaregelingen 
en geven voorlichting. Daarnaast vervullen we 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. We verwijzen ook door naar de huisarts als mensen 
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aangeven veel stress te ervaren. Ook verwijzen wij door naar bijvoorbeeld de 
Kledingbank en het Financieel Café. Voor gezinnen met kinderen geven we 
voorlichting.  
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 langer dan drie jaar afhankelijk van de 
Voedselbank.  
 
Terugblik op 2020 
In de 2e helft van maart was de coronacrises dusdanig ernstig dat de uitgifte van 
voedselpakketten niet meer mogelijk en verantwoord was. De aanvoer uit het  
Distributiecentrum Amsterdam stopte. De inzet van voldoende vrijwilligers was niet 
meer verantwoord omdat het merendeel behoorde tot de kwetsbare groep van 70-
plussers.  
Wij hebben besloten om iedere 2 weken cadeaukaarten uit te reiken. Het bedrag van 
de cadeaukaart  hebben wij vastgesteld op basis van informatie van VBN en was 
afgestemd op de grootte van het huishouden. Van de supermarktketens met meer 
dan één vestiging in Amstelveen gaf alleen AH cadeau kaarten uit. Eén van de 
vestigingsmanagers heeft er voor gezorgd dat al de eerste woensdag dat we geen 
voedselpakket konden uitgeven, voor alle cliënten een cadeaukaart van AH 
beschikbaar was. Wij hebben gedurende een periode van 10 weken cadeaukaarten 
uitgereikt. Regelmatig kon ook een tasje met eten meegegeven worden.  
In de loop van maart kregen wij van de gemeente Amstelveen een extra subsidie 
waarmee wij de financiële zekerheid hadden dat wij de uitgifte van cadeaukaarten 
konden betalen.  
Begin juni konden we weer voedselpakketten uitreiken aan onze cliënten. Er was 
weer aanvoer uit het Distributiecentrum Amsterdam. De uitgifte van pakketten werd 
anders georganiseerd. Begin van het jaar hadden cliënten voor een klein deel van 
het pakket nog keuze mogelijkheid. Vanaf juni werd door ons een tas met houdbare 
en een tas met verse producten samengesteld, waarbij de omvang op de grootte van 
het huishouden was afgestemd. Ook vindt de uitgifte in 2 tijdsblokken van een uur 
plaats; van 14 – 15 uur komen de huishoudens met 3 of meer personen. Tussen 15 - 
16 uur kunnen 1 en 2 persoons huishoudens personen hun pakket afhalen.  
Nadrukkelijk hebben wij de vrijwilligers aangegeven dat zij bepaalden of ze weer op 
eigen verantwoording mee wilden werken. Voedselbanken Nederland heeft dit 
geadviseerd, omdat duidelijk was, dat veel vrijwilligers dit werk enorm misten.  
Door de aangepaste werkwijze konden we het aantal vrijwilligers dat bij de uitgifte 
aanwezig is, substantieel beperken. De bestelauto en bestelbus worden nu alleen 
bemenst met een enkele chauffeur/chauffeuse.  
De intake en her-intake werd in een groot deel van het 2e kwartaal per email 
afgehandeld. Gelukkig konden daarna weer intakegesprekken gevoerd worden in de 
twee kamers die beschikbaar zijn voor de intake. Voor de veiligheid van vrijwilliger en 
cliënt, hebben we perspex schermen aangeschaft voor op de tafels.  
De Voedselbank heeft het afgelopen jaar heel veel voedsel gedoneerd gekregen van 
bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en particulieren. Door al deze donaties 
kunnen wij onze rol als Voedselbank goed invullen. Daarnaast ontvingen wij veel 
grote en kleine giften. 
In 2020 waren inzamelingacties bij de supermarkten niet op de gebruikelijke wijze 
mogelijk. Toch zijn er door supermarkten verschillende acties georganiseerd. 



3 
 

De gemeente Amstelveen heeft ons gevraagd mondkapjes aan onze cliënten uit te 
reiken. Enkele weken zijn wegwerpmondkapjes uitgegeven. Daarna hebben we 
maandelijks wasbare mondkapjes verstrekt. De gemeente heeft voor de inkoop van 
de mondkapjes ons subsidie verstrekt. 
 
Organisatie  
De Stichting Voedselbank Amstelveen is op 1 december 2009 ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34369469.  
De Stichting is  een 100% non-profit organisatie en werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
De Stichting Voedselbank Amstelveen is een ANBI-instelling en heeft het RSIN 
nummer 821640835 . Financiële giften zijn aftrekbaar voor de belasting.  
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
De 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 de Voedselbank Amstelveen 
sinds 2015  lid van de vereniging VoedselBanken Nederland (VBN) waar nu 171 
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 van VBN. Voor alle vragen die een voedselbank heeft,  
kan zij een beroep doen op het servicecentrum van VBN.  
 
Bestuur 
In 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:  
Annick Visser – voorzitter    ( 2018) 
Wilm Merckel – secretaris    ( 2019) 
Ronald van den Berg – penningmeester  ( 2018) 
Marja Ernste – bestuurslid    ( 2016) 
Wil Roode – bestuurslid    ( 2018) 
Het jaar van aantreden is bij de bestuursleden vermeld. 
Het bestuur van De Voedselbank is geen bestuur ‘op afstand’. Iedereen is werkzaam  
op de werkvloer, of bij de intake.  
Annick Visser, die bij haar benoeming aangegeven had de functie van voorzitter 
tijdelijk te willen vervullen, heeft aangegeven haar bestuursfunctie te willen 
beëindigen. In de 2e helft van 2020 is de vacature bekend gemaakt. Begin 2021 
hebben gesprekken met een aantal kandidaten plaats gevonden. Op 4 maart 2021 
heeft Willem Loonen het voorzitterschap op zich genomen. 
 
Vrijwilligers 
Wij hebben een geweldig team van 40 enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks 
voedsel ophalen, de voedselpakketten samenstellen en uitgeven, de 
intakegesprekken doen, de website bijhouden en de Voedselbank promoten etc.  
Het afgelopen jaar hebben wij diverse nieuwe vrijwilligers in ons team opgenomen, 
waardoor we nu een mooie mix hebben van vrijwilligers die al jaren voor ons actief 
zijn en nieuwe mensen. Vrijwilligers zijn ongelooflijk belangrijk voor het reilen en 
zeilen van de Voedselbank. Zonder vrijwilligers geen Voedselbank Amstelveen!  
Helaas hebben we ook afscheid van vrijwilligers moeten nemen. Via deze weg willen 
wij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.  
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Dat wij een mooi team vormen bleek toen onze bedrijfsleidster door een gebroken 
been tijdelijk uitviel. Haar taken werden geruisloos door enkele vrijwilligers 
overgenomen. 
De Voedselbank heeft de medewerking van een aantal vrijwilligers van de Lady’s 
Circle en anderen die helpen bij de inzamelingsacties bij de supermarkten.  Helaas 
konden we in 2020 bijna geen acties organiseren. 
 
Voedselpakket 
De Voedselbank is gevestigd op het adres Landtong 2 in Amstelveen (De Olmenhof).  
Op woensdagmiddag is de uitgifte en kunnen de cliënten  tussen 14.00 en 16.00 uur 
hun pakketten komen halen.  
Het voedsel wordt verzameld, opgeslagen in het pand aan de Landtong, waar ook de 
uitgifte van de voedselpakketten plaats vindt.  
Sinds 2015 zijn wij Regiovoedselbank. Een deel van ons basispakket halen wij 
wekelijks bij het Distributie Centrum Amsterdam van VBN. Wij vullen onze 
voedselpakketten zelf aan met verse- en houdbare producten. 
Door de Covid problematiek was het dit jaar niet mogelijk om met onze vrijwilligers 
inzamelingacties bij supermarkten in de buurt te houden. Op een andere wijze 
hebben supermarkten spullen voor ons ingezameld. 
Op de boodschappenlijstjes van de Voedselbank staan alleen houdbare producten.  
Rijst, pasta, olie, suiker, koffie en blikken met groenten of soep zijn altijd van harte 
welkom. Daarnaast ontvangt de Voedselbank graag waspoeder en producten voor 
de persoonlijke hygiëne, zoals shampoo en tandpasta.  
Vanwege de houdbaarheidsdatum kunnen wij helaas geen versproducten als zuivel 
en vlees aannemen.  
We krijgen op de woensdagochtend bijna wekelijks brood, fruit en groenten. De 
hoeveelheid fruit en groente is echter niet voldoende om een gevarieerd en gezond 
voedselpakket aan onze cliënten te kunnen geven. Daarom kopen wij ter aanvulling 
iedere week groente en fruit. 
 
Intake   
Intakegesprekken voor nieuwe cliënten worden gehouden van 13.00 tot 14.00 uur.  
Van 13.00-13.30 uur is er open inloop mogelijk.  
De her-intake met cliënten die een voedselpakket krijgen, vindt op afspraak plaats 
tussen 14.00-16.00 uur. Tijdens de gesprekken wordt gekeken hoe het met het 
inkomen van de client gaat en of er nog langer een voedselpakket kan worden 
gegeven. Er wordt ook gekeken of de cliënt  voldoende hulp krijgt om straks zijn of 
haar  eigen leven weer op te pakken.  
 
Voedselveiligheid 
Voedselveiligheid is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van de 
voedselbank. Onze voedselbank wordt regelmatig geïnspecteerd om in aanmerking 
te komen voor een Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)-certificaat. 
Er moet aan veel eisen worden voldaan:  

- iemand in de organisatie moet voor voedselveiligheid verantwoordelijk zijn;  
- het pand moet schoon zijn en met de producten moet op een hygiënisch 

verantwoorde wijze worden omgegaan; 
- goed werkende koel- en vriesapparaten zijn vereist; 
- de regels rondom houdbaarheid (TGT /THT) moeten worden gerespecteerd.  
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De VoedselBanken van de Vereniging van Nederlandse VoedselBanken  kunnen het 
certificaat behalen en behouden, wanneer ze op meer dan 80 van de 100  
onderdelen voldoende scoren. Voedselbank Amstelveen behaalde in 2020 een score 
van 86 punten. Na de controle hebben wij een aantal extra maatregelen getroffen om 
de voedselveiligheid verder te verbeteren. Wij voldoen daarmee aan ’Waarborging 
Voedselveiligheid Nederlandse VoedselBanken’. 
In de voedselbank hebben wij een qua omvang wisselend aantal producten in 
voorraad. In 2020 is besloten om de wat langer aanwezige voorraad houdbare 
producten in afgesloten boxen te gaan bewaren en daarmee een kwaliteitsstap te 
zetten op het gebied van voedselveiligheid. Dit proces zal in het eerste half jaar van 
2021 worden afgerond. 
 
Roken 
De Voedselbank volgt een rookvrij beleid. Er wordt door de vrijwilligers bij hun werk 
voor de Voedselbank niet gerookt. Als de cliënten hun voedselpakket komen 
ophalen, wordt er niet gerookt.  
Rookwaar wordt uiteraard niet aan de cliënten verstrekt.  
 
Privacy 
Voedselbank Amstelveen heeft de privacy van de cliënten hoog in het vaandel staan. 
Hiervoor dienen alle vrijwilligers een vrijwilligers- en geheimhoudingsovereenkomst te 
tekenen. 
 
Financiën 
Naast producten voor de voedselpakketten, is financiële  ondersteuning nodig.  
De voedselbank heeft geen personeelskosten, maar er zijn wel de kosten voor 
huisvesting, brandstof, onderhoud en afschrijving van onze bestelauto en bestelbus, 
energie,  telefoon, verzekeringen, computers, enzovoort. Elke financiële bijdrage is 
dan ook meer dan welkom!  
Gedurende de periode dat het uitgeven van voedselpakketten niet mogelijk hebben 
we voor bijna € 40.000,- aan waardebonnen aan onze cliënten uitgegeven. 
Wij staan geregistreerd als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) wat 
inhoudt dat schenkingen aan de Voedselbank aftrekbaar zijn van inkomsten- en 
vennootschapsbelasting. 
In 2020 hebben we een bedrag van ruim  € 60.000,- ontvangen van particuliere 
donateurs, organisaties, bedrijven en de 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 en voor de 
aanvulling met gezonde producten voor de wekelijkse voedselpakketten en o.a. 
tijdens de kerstdagen en  extraatjes voor de kinderen. 
Onze vrijwilligers hebben met kerstmis als dank voor hun inzet een cadeaubon 
gekregen omdat  een kerstentje dit jaar niet mogelijk was.  
De grootste bijdrage krijgen we jaarlijks van gemeente Amstelveen in.de vorm van 
subsidie. In 2020 bedroeg de subsidie € 26.000,-. Hiervan wordt o.a. de huur van ons 
pand betaald.  
Administratiekantoor van Tunen + partners heeft de financiën van de Voedselbank 
gecontroleerd en de jaarrekening en winst en verlies rekening opgesteld. 
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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 2021 te blijven doen.  Want zonder 
hun steun is er geen voedselbank. 
Wij willen dit jaar speciaal bedanken:  
Bakkers Hulleman en Renzema voor brood en lekkernijen; 
Vers van Gijs voor de bolletjes; 
Alle vestigingen van Albert Heijn in Amstelveen en Schiphol voor hun  medewerking 
aan acties en hun donaties van voedsel en andere non-food producten; 
Dirk v.d. Broek voor vlees en vis; 
Plus Supermarkt in Ouderkerk, die 150 boodschappenpakketten inzamelde 
Kerken met hun financiële bijdragen, ingezamelde producten en eieren en tasjes 
voor de kinderen; 
Stichting Jarig Job; 
Lions verzorgt de inzameling van DE-punten;  
Het KKC, de internationale school AMITY en Harvest Festival Amstelland Int. En de 
basisscholen  " De Akker " en  " De Westwijzer hebben inzamelingsacties gehouden 
voor levensmiddelen. Het KKC heeft Sinterklaassurprises en kerstpakketten 
verzorgd. 
De internationale school ISA zorgde voor sinterklaas cadeautjes; 
De Lions Club heeft dit jaar geen inzameling bij AH gehouden i.v.m. Corona; 
Poppentheater: vrijkaartjes voor 3 voorstellingen; 
De vele Vega kaarten, cadeaubonnen etc. die wij van particulieren ontvingen. 
En alle niet genoemde begunstigers. 
 
2021 
Voor 2021 zijn door het bestuur de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

- Balans proberen te bewaren tussen groei van aantal cliënten en de hiervoor 
benodigde grotere omvang producten; 

- Organisatie en middelen laten aansluiten op de groei; dit betekent vrijwilligers 
werven, voertuigen ( beiden meer dan 10 jaar oud), koel- en vriescapaciteit 
e.d. aanvullen of vernieuwen.  

- Zorgdragen dat verslaglegging, statuten e.d. voldoen aan actuele regelgeving; 
- Toekomstige huisvesting van de Voedselbank voorbereiden; het pand aan de 

Landtong kunnen we tot in de 2e helft van 2023 gebruiken. 
 
Hoe het verder zal gaan in 2021 in relatie tot o.a. Covid valt moeilijk te voorspellen. 
Het is de verwachting dat het aantal cliënten blijft groeien. Wij zullen er alles aan 
doen om onze cliënten te blijven helpen en ondersteunen.   
 
 
Het bestuur van de Voedselbank Amstelveen 
 
Willem Loonen – voorzitter 
Wilm Merckel – secretaris 
Ronald van den Berg – penningmeester 
Marja Ernste – bestuurslid  
Wil Roode – bestuurslid 
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Bijlagen: 
1 Balans per 31 december 2020 
2 Staat van Baten en Lasten over 2020 
3 Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2020 



Stichting Voedselbank Amstelveen
Schoener 124
1186 VL  Amstelveen
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Aan het bestuur van
Stichting Voedselbank Amstelveen
Ter attentie van dhr R.J.J. Berg
Schoener 124
1186 VL  Amstelveen

Amsterdam 25 mei 2021

Geachte heer Berg,

3



Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel werd de Stichting Voedselbank Amstelveen op 8 december
2009 opgericht. De stichting heeft haar statutaire zetel te Amstelveen.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Voedselbank Amstelveen, statutair gevestigd te Amstelveen  bestaan voornamelijk uit:
het leveren van een bijdrage aan de verspreiding van overtollige levensmiddelen aan de daarvoor aangewezen
bevolkingsgroepen. 
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2020
Begroting

2020 2019
€ € €

Baten 80.096 - 43.456

Lasten 20.495 - 15.376
Overige bedrijfskosten 12.516 - 24.173

Som der bedrijfslasten (B) 33.011 - 39.549

Netto resultaat (A-B) 47.085 - 3.907
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

2020 2019
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 1.880 2,6 1.880 7,4
Liquide middelen 69.756 97,4 23.416 92,6

71.636 100,0 25.296 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 71.276 99,5 24.191 95,6
Kortlopende schulden 360 0,5 1.105 4,4

71.636 100,0 25.296 100,0

Analyse van de financiële positie

2020 2019
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 69.756 23.416
Kortlopende schulden -360 -1.105

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 69.396 22.311

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1.880 1.880

GEFINANCIERD MET OP LANGE TERMIJN BESCHIKBARE MIDDELEN 71.276 24.191

Financiering

Stichtingsvermogen 71.276 24.191
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

Meerjarenoverzicht

2020 2019 2018
€ € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.880 1.880 1.880

Vlottende activa

Vorderingen - - -
Liquide middelen 69.756 23.416 21.333

TOTAAL ACTIVA 71.636 25.296 23.213

Passiva

Stichtingsvermogen 71.276 24.191 20.284
Kortlopende schulden 360 1.105 2.929

TOTAAL PASSIVA 71.636 25.296 23.213

2020 2019 2018
€ € €

Baten 80.096 43.456 28.186
Netto resultaat 47.085 3.907 -33.140
Netto resultaat 47.085 3.907 -4.954
Stichtingsvermogen 71.276 24.191 20.284
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

Bestuursverslag
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 1.880 1.880

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Rabobank 69.756 23.416

71.636 25.296
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Stichtingskapitaal 71.276 24.191

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 360 1.105

71.636 25.296
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020
Begroting

2020 2019
€ € €

Baten
Baten 80.096 - 43.456

80.096 - 43.456

Lasten
Lasten 20.495 - 15.376
Overige bedrijfskosten 12.516 - 24.173

Som der bedrijfslasten 33.011 - 39.549

Netto resultaat 47.085 - 3.907
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Voedselbank Amstelveen is feitelijk en statutair gevestigd op Schoener 124, 1186 VL 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 

Grondslagen 

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. 

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. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Vervoer-
middelen
€

Stand per 1 januari 2020

Aanschafwaarde 18.795
Cumulatieve afschrijvingen -16.915

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.880

Mutaties 

Saldo mutaties -

Stand per 31 december 2020

Aanschafwaarde 18.795
Cumulatieve afschrijvingen -16.915

Boekwaarde per 31 december 2020 1.880

VLOTTENDE ACTIVA

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

Stichtingskapi-
taal

€
Stand per 1 januari 2020 24.191
Resultaat boekjaar 47.085

Stand per 31 december 2020 71.276

2020 2019
€ €

STICHTINGSKAPITAAL
Stand per 1 januari 24.191 20.284
Resultaat boekjaar 47.085 3.907

Stand per 31 december 71.276 24.191
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

KORTLOPENDE SCHULDEN

2020 2019
€ €

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige schulden 360 1.105

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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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020
Begroting

2020 2019
€ € €

BATEN
Bijdrage Gemeente 12.020 - 26.000
Bijdrage sponsoren 16.887 - 200
Donaties en schenkingen 46.529 - 14.903
Donaties kerken 4.660 - 2.353

80.096 - 43.456

LASTEN

Kosten t.b.v. voedselpakketten 20.495 - 15.376

Kosten t.b.v. voedselpakketten

Extra kosten a.g.v. Corona 42.609 - -
Inkoop verse voeding 7.584 - 4.154
Cadeaubonnen - - 10.080
Bijdrage Voedselbank Noord-Holland 1.467 - 2.210

51.660 - 16.444
Ontvangen vergoeding Voedselbanken Nederland -1.165 - -1.068
Extra subsidie gemeente Amstelveen inzake Corona -30.000 - -

20.495 - 15.376

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Huisvestingskosten 711 - 13.980
Autokosten 3.753 - 4.638
Kantoorkosten 3.054 - 2.113
Algemene kosten 4.998 - 3.442

12.516 - 24.173

Huisvestingskosten

Olmenhof - - 13.980
Onderhoud onroerend goed 711 - -

711 - 13.980

2020
Begroting

2020 2019
€ € €

Autokosten

Reparatie, brandstof en onderhoud auto's 2.314 - 3.725
Motorrijtuigenbelasting 770 - 730
Overige autokosten 669 - 183

3.753 - 4.638

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.603 - 641
Communicatiekosten 1.451 - 1.472

3.054 - 2.113
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Stichting Voedselbank Amstelveen
Amstelveen

Algemene kosten

Assurantiepremie 2.046 - 2.176
Bankkosten 244 - 193
Overige algemene kosten 485 - -1.445
Kosten vrijwilligers 2.223 - 2.518

4.998 - 3.442

Analyse verschil uitkomst met budget

2020
Begroting

2020 Verschil
€ € € %

Baten 80.096 - 80.096
-

80.096 - 80.096
-

Lasten 20.495 - 20.495 -

Overige bedrijfskosten 12.516 - 12.516 -

Som der bedrijfslasten 33.011 - 33.011
-

Netto resultaat 47.085 - 47.085 -

Amstelveen, 25 mei 2021

Stichting Voedselbank Amstelveen
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