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VERSLAG



1    JAARVERSLAG VAN STICHTING VOEDSELBANK VAASSEN, EPE, HEERDE EN OMGEVING 

 

Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving, opgericht in 2007, is een organisatie van 
uitsluitend onbetaalde, toegewijde vrijwilligers. Ons doel is om met het wekelijks verstrekken van 
voedselpakketten gemiddeld 80 - 90 gezinnen in de Gemeenten Epe en Heerde, die dit echt nodig 
hebben, te ondersteunen. Een tweede belangrijke doelstelling van de stichting is om 
voedselverspilling zo veel mogelijk tegen te gaan.  

Uit het geringe verloop onder de vrijwilligers -velen zetten zich al jaren in- blijkt hoezeer deze 
doelstellingen door allen gedeeld worden.  

De afdelingen ‘WMO’ in de Gemeenten Epe en Heerde ondersteunen de stichting bij de toetsing van 
bestaande en nieuwe cliënten aan de geldende inkomensvoorwaarden voor verstrekking van een 
voedselpakket. 

Bedrijven, kerken en particulieren stellen ons de levensmiddelen ter beschikking, voor de wekelijkse 
verstrekking van voedselpakketten aan onze cliënten. De exploitatiekosten van de stichting worden 
geheel uit donaties bestreden. De donateurs zijn veelal bedrijven, kerken en particulieren uit de 
gemeenten Epe en Heerde. 

Ondanks een verbetering van de Nederlandse economie blijft nog steeds een (te) groot aantal 
gezinnen afhankelijk van de steun van de stichting. Tevens zorgt de komst van vluchtelingen in de 
gemeenten voor een verdere stijging van het aantal verstrekte pakketten. 

2015 was daarom opnieuw een druk jaar. Met name worden ook de volgende bijzondere 
gebeurtenissen genoemd: 

 ook in 2016 voldeed de stichting weer aan de criteria voor de zogenaamde ‘groen certificatie’. 
Dit certificaat bevestigt dat Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving 
conform de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestelde voorwaarden 
werkt. Dit betekent dat alle werkzaamheden van de vrijwilligers, die van invloed (kunnen) zijn 
op de kwaliteit van het voedsel, volgens de gestelde voorschriften (protocollen) worden 
verricht. De werkzaamheden worden vastgelegd, zodat deze later door onafhankelijke 
instanties kunnen worden gecontroleerd. Intensieve training van de vrijwilligers is 
noodzakelijk. Training en de extra werkzaamheden, voortvloeiende uit de voorschriften, 
hebben de exploitatiekosten blijvend verhoogd. 
Hiermee wordt de voedselveiligheid voor de cliënten gewaarborgd; 
 

 in 2016 is een nieuwe koel- en vriesinstallatie in gebruik genomen. Deze is overwegend 
gefinancierd uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve; 
 

 het verlies van een grote donateur in 2015 heeft in 2016, dankzij extra inspanningen van het 
bestuur om nieuwe vaste en/of eenmalige donateurs te vinden, niet tot financiële problemen 
geleid. Om de fondsenwerving te verbeteren heeft binnen het bestuur Bert Groenhuijzen deze 
taak op zich genomen. 
Om de continuïteit van de stichting ook in de komende jaren te waarborgen zijn er op dit 
moment gesprekken gaande met de gemeenten Epe en Heerde om te komen tot een 
structurele bijdrage van deze gemeenten in de exploitatiekosten van de stichting; 
 

 in 2016 is de vernieuwde website van de stichting in gebruik genomen. Betrokkenen kunnen 
nu beter geïnformeerd worden; 
 

 de huisvesting is in 2016 voor een periode van 5 jaren veiliggesteld op de locatie aan de 
Papegaaiweg te Wenum. 

 



Het bestuur van de stichting dankt allen, in het bijzonder alle vrijwilligers, heel hartelijk voor de steun 
die zij geven alsook voor de prettige samenwerking.  

 

Thea van Amersfoort-Godeschalk, voorzitter 

 

 

Rob van Amersfoort, secretaris 

 

 

Koos Manschot, penningmeester 

 

 

Bert Groenhuijzen, fondsenwerving 



2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving bestaan voornamelijk uit
verstrekken van voedselpaketten aan mensen met een minimum inkomen, welke voldoen aan de criteria,
zoals opgesteld door de overkoepelende organisatie Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

2.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 4 september 2007 is opgericht Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en
omgeving.
De doelstelling van de stichting is:

waar dat noodzakelijk is aan personen, gezinnen wonende in de gemeenten Epe en Heerde
hulp te bieden in de vorm van gratis voedsel.
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3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het batig saldo over 2016 bedraagt  € 21.167 tegenover  € 773 over 2015. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2016

% €

2015

%

Verschil

€

Baten 49.605 100,0 24.886 100,0 24.719

Totaal baten 49.605 100,0 24.886 100,0 24.719

Lasten

Vrijwilligerskosten 956 1,9 1.084 4,4 -128
Afschrijvingen 457 0,9 396 1,6 61
Overige bedrijfskosten 27.127 54,7 22.731 91,3 4.396

 28.540 57,5 24.211 97,3 4.329

Financiële baten en lasten 102 0,2 98 0,4 4

Batig saldo 21.167 42,7 773 3,1 20.394
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2016 

€

31-12-2015

€
Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 39.945 32.852

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 4.806 1.763

Werkkapitaal 35.139 31.089

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden - 5.000
Vorderingen 3.174 2.464
Liquide middelen 32.470 26.915

35.644 34.379

Af: kortlopende schulden 505 3.290

Werkkapitaal 35.139 31.089
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5                KENGETALLEN

5.1                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

2016 2015

Current ratio
Vlottende activa/kortlopende schulden 70,49 10,45

Quick ratio
Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden 70,49 8,93

5.2                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer;
er is dus sprake van een momentopname.

2016 2015

Solvabiliteit eerste niveau
Eigen vermogen/balanstotaal 98,75 90,90

Solvabiliteit tweede niveau
Eigen vermogen/vreemd vermogen 7.899,46 998,48

Solvabiliteit derde niveau
Vreemd vermogen/balanstotaal 1,25 9,10
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2016
Winst-en-verliesrekening over 2016
Kasstroomoverzicht 2016
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
 

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 3.538 495
Vervoermiddelen 1.268 1.268

4.806 1.763

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  (2) - 5.000

Vorderingen  (3)

Overige vorderingen en overlopende
activa 3.174 2.464

Liquide middelen  (4) 32.470 26.915

 40.450 36.142
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (5)

Overige reserve 3.050 2.852

Bestemmingsreserve t.b.v. heftruck 3.500 2.500
Bestemmingsreserve t.b.v. koelwagen 10.000 7.500
Bestemmingsreserve t.b.v. huisvesting 5.500 5.000
Bestemmingsreserve t.b.v. koel- en
vriescellen 17.895 15.000

36.895 30.000

39.945 32.852

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Overige schulden en overlopende
passiva 505 3.290

 40.450 36.142
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

€ €

2015

€ €

Baten  (7,8) 49.605 24.886

49.605 24.886

Lasten

Vrijwilligerskosten  (9) 956 1.084
Afschrijvingen  (10) 457 396
Overige bedrijfskosten  (12) 27.127 22.731

28.540 24.211

Saldo 21.065 675

Financiële baten en lasten  (13) 102 98

Batig saldo voor buitengewone lasten 21.167 773
Buitengewone lasten  (14) -5.000 -
Toevoeging bestemmingsreserves  (15) -15.969 -

Batig saldo 198 773
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte 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 van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijving

Actief
%

Inventaris  20/33,3
Vervoermiddelen  33,3

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of
transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde 6.678 16.143 22.821
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -6.183 -14.875 -21.058

495 1.268 1.763

Mutaties 
Investeringen 3.500 - 3.500
Afschrijvingen -457 - -457

3.043 - 3.043

Boekwaarde per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde 10.178 16.143 26.321
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -6.640 -14.875 -21.515

Boekwaarde per 31 december 2016 3.538 1.268 4.806

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de
bijlage op pagina 21. De investeringen en desinvesteringen zijn opgenomen in de bijlage op pagina 21.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met individueel bepaalde afschrijvingen. Gedurende het jaar hebben zich geen mutatie in de
materiële vaste activa voorgedaan die aanvullende toelichting behoeven. Er is geen rente geactiveerd.

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20/33,3
Vervoermiddelen  33,3
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

2. Voorraden

Gereed product en handelsgoederen - 5.000

Per 31 december 2016 is de voorraad op nihil gewaardeerd. Het is de stichting, als voedselbank, niet
toegestaan de aan haar geschonken goederen te verhandelen. Derhalve dient de voorraad op nihil te worden
gewaardeerd.

3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 3.174 2.464

Overlopende activa

Huur 737 1.485
Rente - 1
Autokosten 2.159 -
Aanbetaling koelcel - 500
Overige posten 278 478

3.174 2.464

4. Liquide middelen

Rabobank 32.335 26.915
Kas 135 -

32.470 26.915

Rabobank 3.335 10.217
Rabobank, spaarrekening 29.000 16.698
Kas 135 -

32.470 26.915
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PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

2016

€

2015

€

Overige reserve

Stand per 1 januari 2.852 2.079
Batig saldo boekjaar 198 773
Overwinst - -

Stand per 31 december 3.050 2.852

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve t.b.v. heftruck

Stand per 1 januari 2.500 2.500
Dotatie 1.000 -

Stand per 31 december 3.500 2.500

Betreft de voorziening ter vervanging van de als schenking verkregen heftruck, welke in het verleden niet
onder de activa is opgevoerd.
In 2016 is een bedrag van € 1.000 ten laste van het resultaat toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingsreserve t.b.v. koelwagen

Stand per 1 januari 7.500 8.000
Dotatie 2.500 -
Onttrekking - -500

Stand per 31 december 10.000 7.500

Betreft de voorziening ter vervanging van de als schenking verkregen koelwagen, welke in het verleden niet
onder de activa is opgevoerd.
In 2016 is een bedrag van € 2.500 ten laste van het resultaat toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingsreserve t.b.v. huisvesting

Stand per 1 januari 5.000 5.000
Dotatie 500 -

Stand per 31 december 5.500 5.000

Betreft de reserve voor de financiering van de te maken kosten, ingeval van een gedwongen verhuizing. en/of
andere ten laste van de stichting komende onvoorziene huisvestingskosten.
In 2016 is een bedrag van € 500 ten laste van het resultaat toegevoegd aan de reserve.
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2016

€

2015

€

Bestemmingsreserve t.b.v. koel- en vriescellen

Stand per 1 januari 15.000 15.000
Dotatie 11.969 -
Onttrekking -9.074 -

Stand per 31 december 17.895 15.000

Betreft de voorziening ter vervanging van de als schenking verkregen koel- en vriescellen, welke in het
verleden niet onder de activa zijn opgevoerd.
In 2016 is een bedrag van € 11.969 ten laste van het resultaat toegevoegd aan de reserve. Deze toevoeging
is gelijk aan de door  Vereniging van Nederlandse Voedselbanken voor dit doel uitbetaalde bijdrage.
De onttrekking heeft betrekking op de in 2016 gedane investering in nieuwe cellen. Deze investering is niet in
de activa opgenomen.
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6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 505 3.290

Overlopende passiva

Nettoloon 45 -
Rabobank sponsoring 2016 - 1.500
Autokosten 193 460
Overige posten 267 1.330

505 3.290

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Door de stichting zijn operational leaseverplichtingen aangegaan, waarvan de verplichtingen bedragen € 29
op jaarbasis.

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 2021 van € 1 per jaar,
terzake van huur van de  bedrijfsruimte Papegaaiweg te Wenum.
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5                TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

7. Baten
De baten zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met 99,3% gestegen.

2016

€

2015

€

8. Baten

Sponsoring door bedrijven 24.517 13.279
Kerkelijke bijdragen 11.569 11.607
Bijdrage Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 11.969 -
Giften particulieren 1.550 -

49.605 24.886

9. Vrijwilligerskosten

Kosten vrijwilligers 956 1.084

Betreft de noodzakelijke kosten voor de vrijwilligers, waaronder de "kantinekosten", nieuwjaarsviering e.d.

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 457 396

11. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 457 396

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 9.921 9.986
Onderhoudskosten inventaris en kleine aanschaffingen 5.699 -
Autokosten 9.439 7.435
Algemene kosten 2.068 5.310

27.127 22.731

Huisvestingskosten

Huur gebouwen 1 -
Gas, water en electra 8.859 8.925
Onderhoud gebouwen 1.061 1.061

9.921 9.986

Onderhoudskosten inventaris en kleine aanschaffingen

Reparatie en onderhoud 3.775 -
Kleine aanschaffingen 1.924 -

5.699 -
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2016

€

2015

€

Autokosten

Brandstoffen 3.334 3.443
Onderhoud 879 3.994
Leasekosten 29 31
Verzekering en motorrijtuigenbelasting 5.197 -
Kilometervergoeding - -33

9.439 7.435

Algemene kosten

Verzekeringen 121 227
Bankkosten 165 184
Communicatiekosten 1.130 1.358
Kantoorbenodigdheden 354 -
Abonnementen en contributies - 629
Overige algemene kosten 298 2.912

2.068 5.310

13. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 102 98

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank 102 98

Buitengewoon resultaat

14. Buitengewone lasten

Afwaardering handelsvoorraad -5.000 -

15. Toevoeging bestemmingsreserves

Toevoeging bestemmingsreserve t.b.v. heftruck -1.000 -
Toevoeging bestemmingsreserve t.b.v. koelwagen -2.500 -
Toevoeging bestemmingsreserve t.b.v. huisvesting -500 -
Toevoeging bestemmingsreserve t.b.v. koel- en vriescellen -11.969 -

-15.969 -

Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving te Wenum Wiesel
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6                OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving Jaar

Aan-
schaffings-
waarde per

1-1-2016

€

Cu-mulatieve
afschrijving
per 1-1-2016

€

Boekwaarde
per 1-1-2016

€

Investering
2016

€

Afschrijving
2016

€

Aan-
schaffings-
waarde per
31-12-2016

€

Cu-mulatieve
afschrijving

per
31-12-2016

€

Boekwaarde
per

31-12-2016

€

Per-
centage

%

Restwaarde

€

Inventaris

Koelinstallatie 2009 500 500 - - - 500 500 - 33,30 -
Diepvrieskisten en koelkast 2009 1.190 1.190 - - - 1.190 1.190 - 33,30 -
Acer Aspire en toebehoren 2009 869 869 - - - 869 869 - 33,30 -
Koelcel 2010 1.350 1.350 - - - 1.350 1.350 - 33,30 -
Stellingen 2010 987 987 - - - 987 987 - 33,30 -
Vrieskist 2010 595 595 - - - 595 595 - 33,30 -
Laptop 2015 1.187 692 495 - 396 1.187 1.088 99 33,30 -
Werkbanken 2016 - - - 3.500 61 3.500 61 3.439 20,00 -

6.678 6.183 495 3.500 457 10.178 6.640 3.538

Vevoermiddelen

Volkswagen 09-VBH-3 2009 14.875 14.875 - - - 14.875 14.875 - 33,30 -
Koelwagen 2015 1.268 - 1.268 - - 1.268 - 1.268 - 1.268

16.143 14.875 1.268 - - 16.143 14.875 1.268

TOTAAL (IM)MATERIELE VAST ACTIVA 22.821 21.058 1.763 3.500 457 26.321 21.515 4.806

Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving te Wenum Wiesel
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