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Geachte bestuur,

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van St. Regionaal Distribu%ecentrum Voedselbanken Fryslân te Drachten is door ons samengesteld

op  basis  van  de  van  u  gekregen  informa%e.  De  jaarrekening  bestaat  uit  de  balans  per  31  december  2021 en  de

winst-en-verliesrekening  over  2021  met  de  daarbij  horende  toelich%ng.  In  deze  toelich%ng  is  onder  andere  een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze  samenstellingsopdracht  is  door  ons  uitgevoerd  volgens  Nederlands  recht,  waaronder  de  voor  accountants

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat

wij  u  ondersteunen  bij  het  opstellen  en  presenteren  van  de jaarrekening in  overeenstemming met in  Nederland

algemeen  aanvaarde  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving.  Wij  hebben  daarbij  onze  deskundigheid  op  het

gebied van administra%eve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa%e klopt en dat u ons alle relevante

informa%e  aanlevert.  Wij  hebben  onze  werkzaamheden,  in  overeenstemming  met  de  daarvoor  geldende

regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeA voldaan. Als

slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van

de jaarrekening overeenkwam met onze kennis  van St.  Regionaal  Distribu%ecentrum Voedselbanken Fryslân.  Wij

hebben  geen  controle-  of  beoordelingswerkzaamheden  uitgevoerd  die  ons  in  staat  stellen  om  een  oordeel  te

geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij  het  uitvoeren  van  deze  opdracht  hebben  wij  ons  gehouden  aan  de  voor  ons  geldende  relevante  ethische

voorschriAen in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze

jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer

en objec%ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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2                FINANCIËLE POSITIE

Aan de balansen per 31 december 2021 en 31 december 2020 ontlenen wij de volgende opstelling:

31-12-2021

x € 1.000

31-12-2020

x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 56 74

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste ac%va 2 1

Financiële vaste ac%va 3 4

5 5

Werkkapitaal 51 69

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 4 6

Liquide middelen 49 66

53 72

Af: kortlopende schulden 2 3

Werkkapitaal 51 69

Tot het verstrekken van nadere toelich%ng zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

VAN DER VEEN & KROMHOUT

Registeraccountants

R.A. Noordhuis RA 
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BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Algemeen

Vanaf  2019  is  de  S%ch%ng  Regionaal  Distribu%e  Centrum  Voedselbanken  Fryslân  de  opvolger  van  de  S%ch%ng

Samenwerkende  Voedselbanken  Fryslân.  Per  31  december  2021  func%oneert  de  S%ch%ng  Regionaal  Distribu%e

Centrum Voedselbanken Fryslân voor 18 voedselbanken in Fryslân.

De s%ch%ng is geves%gd te Drachten. In die plaats is ook het distribu%ecentrum geves%gd.

De doelen van de s%ch%ng zijn:

a.  het  distribueren  van  voedsel  onder  de  in  de  regio  aanwezige  en  tot  het  samenwerkingsverband  toegetreden

lokale voedselbanken;

b. bij te dragen aan het tegengaan van verspilling van voedsel;

c. het uitvoeren van de func%e van het regionaal overlegplaOorm (ROP) voor de aangesloten lokale voedselbanken

in de regio, te weten:

-    het voeren van overleg;

-    het bevorderen van onderlinge afstemming;

-    het nemen van besluiten.

Coördinerende werkzaamheden

Werkzaamheden die voor de aangesloten voedselbanken worden gecoördineerd zijn:

- Logis%eke zaken;

- Opslag en verdeling van voedsel;

- OpzeQen van een financiële bijdrageregeling voor de aangesloten voedselbanken;

- Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en screeners/intakers;

- Contacten met overkoepelende regionale en landelijke organisa%es en de vertegenwoordiging van de s%ch%ng bij

overleggen van die organisa%es;

- Alle overige bovenlokale ac%viteiten die het werk van de aangesloten voedselbanken bevorderen.
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Bestuur

In  2021 werd het bestuur getroffen door het plotselinge overlijden van de voorziQer H. Morssink op 1 augustus.

Zijn taken werden daarna %jdelijk overgenomen door R. Wijmenga.

In 2021 zijn de vacatures penningmeester en secretaris vervuld en is een algemeen bestuurslid benoemd.

Als dagelijks bestuurder van de s%ch%ng traden over 2021 op:

-   H.J. Morssink, voorziQer, tot 1 augustus

-   Vacant vanaf 1 augustus, voorziQer

-   J.H. Wilming, secretaris, vanaf 20 mei

-   A. Bos, penningmeester, vanaf 18 februari

De voorziQer, de secretaris en de penningmeester van het bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk de s%ch%ng.

Het bestuur is aangevuld met een tweetal algemeen bestuursleden:

-   R. Wijmenga

-   S. van der Velde, vanaf 22 mei

Naast het dagelijks bestuur func%oneert een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van de s%ch%ng bestaat uit

vertegenwoordigers van de voedselbanken in Fryslân. Elke voedselbank in Fryslân heeA één zetel. 

ST. REGIONAAL DISTRIBUTIECENTRUM VOEDSELBANKEN FRYSLÂN TE DRACHTEN
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.
___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven op 17 mei 2022

 
 



Missie, visie en beleid

Onze visie

Wij verstrekken verkregen voedsel gra%s aan de plaatselijke voedselbanken in Fryslân en doen dat uitsluitend met

vrijwilligers.

Onze missie

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste

door ze (%jdelijk) te voorzien van voedselpakkeQen. Om onze klanten - de lokale voedselbanken - van voldoende

voedingswaren te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en par%culieren. Zo

zorgen  we  er  samen  voor  dat  armoede  wordt  bestreden,  voedseloverschoQen  verdwijnen  en  het  milieu  minder

wordt belast

Ons beleid

We willen werken aan verdere verbeteringen van de organisa%e van het RDC, het verwerven van voedsel en non-

food  en  het  bevorderen  van het  harmoniseren en samenwerken met de bij  ons aangesloten Voedselbanken.  Dit

beleid zal worden vertaald in een op te stellen beleidsplan. 

De volgende uitgangspunten zijn voor de s%ch%ng van belang. 

De s%ch%ng:

-  werkt uitsluitend met vrijwilligers

-  verdeelt voedsel dat door anderen wordt gedoneerd

-  verdeelt zoveel mogelijk gezond voedsel

-  verdeelt het voedsel zo eerlijk mogelijk

-  is neutraal en onaUankelijk

-  is transparant in haar verantwoording.

-  doet aan regionale fondsenwerving

-  benadert bedrijven ter verkrijging van voedsel

-  hanteert de landelijke vastgestelde criteria
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Ac5viteiten en gerealiseerde presta5es

Na  het  afgelopen  jaar  2020  toen  de  corona  epidimie  is  gestart  is  ook  2021  was  een  bijzonder  jaar  vanwege  de

corona-epidemie.  De  werkzaamheden  moesten  met  in  achtneming  van  de  maatregelen  ter  verspreiding  van  het

virus worden uitgevoerd. Als vrijwilligers niet wilden, durfden of konden, werden ze niet ingezet.

Gelukkig was het aanbod van vrijwilligers voldoende om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Ondanks alle risico's is de ontvangst en distribu%e van voedsel aan de aangesloten voedselbanken met dank aan de

vrijwilligers gewoon door gegaan.

Gemiddeld waren er in 2021 25 vrijwilligers betrokken.

In 2021 is een tweetal bijeenkomsten van vrijwilligers gehouden.

Net als voorgaande jaren is een audit voedselveiligheid gehouden in het gebouw van de s%ch%ng. Dit resulteerde in

een score van 9,2.

In 2021 is vier keer vergaderd door het voltallige s%ch%ngsbestuur (het Regionaal Overleg PlaOorm). Het DB van de

s%ch%ng heeA maandelijks vergaderd.
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In  het  onderstaande  overzicht  is  het  aantal  huishoudens  per  31  december  2021  (en  per  31  december  2020)

opgenomen  waar  het  St.  Regionaal  Distribu%ecentrum  Voedselbanken  Fryslân  voedsel  voor  aanlevert  aan  de

aangesloten voedselbanken:

-    Achtkarspelen: 30 (40)

-    Bolsward: 27 (40)

-    Dantumadiel: 51 (51)

-    Dongeradeel: 67 (67)

-    Harlingen/Franeker: 192 (221)

-    Heerenveen: 200 (221)

-    Kollumerland: 34 (32)

-    Leeuwarden: 361 (470)

-    Lemsterland: 30 (45)

-    Ooststellingwerf: 30 (38)

-    Opsterland: 50 (56)

-    Schiermonnikoog 5 (5)

-    Smallingerland: 150 (180)

-    Sneek-Wymbretseradiel: 54 (72)

-    Tytsjerksteradiel: 46 (52)

-    Utjouwer, De: 50 (50)

-    Weststellingwerf: 80 (92)

-    Zuidwest Friesland: 36 (27)

Totalen: 1.532 (1.759) huishoudens

    

In de prak%jk betekent dit circa 3.500 monden. Ten opziche van het jaar 2020 is de daling groot, 12,5%.

Toekomstgerichte informa5e

In  2021  zijn  een  drietal  nieuwe  bestuursleden  benoemd.  Het  bestuur  was  daarna  voltallig,  tot  het  onverwachts

overlijden  van  de  voorziQer  H.  Morssink.  Omdat  hij  een  aantal  jaar  meedraaide  in  het  bestuur,  maakte  dit  dat

daarmee een behoorlijk stuk con%nuïteit wegviel.

In  de tweede helA van 2021 zijn de taken van de voorziQer opgevangen door R. Wijmenga. Tot begin november

heeA hij  de taken kunnen waarnemen.  Eind 2021 is  er contact gelegd met U. Molenhuis met de vraag of hij  het

voorziQerschap %jdelijk op zich wilde nemen. Dit heeA geleid tot zijn benoeming op 1 maart 2022.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december
2021

€

31 december
2020

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste ac5va  (1)

Inventaris 2.103 813

Financiële vaste ac5va  (2)

Overige vorderingen 3.500 3.500

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (3)

Debiteuren 0 921

Overige vorderingen en overlopende ac%va 4.351 4.663

4.351 5.584

Liquide middelen  (4) 48.670 66.334

TOTAAL ACTIVA 58.624 76.231
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31 december
2021

€

31 december
2020

€

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (5)

Algemene reserve -12.689 12.824

Bestemmingsreserves 32.369 32.369

Bestemmingsfondsen 36.611 28.464

56.291 73.657

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Crediteuren 1.232 1.223

Overige schulden en overlopende passiva 1.101 1.351

2.333 2.574

TOTAAL PASSIVA 58.624 76.231
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisa%e
2021

€

Begro%ng
2021

€

Verschil 2021

€

Realisa%e
2020

€

Baten

Baten van verbonden organisa%es zonder winststreven 94.808 92.000 2.808 97.545

Baten van andere organisa%es zonder winststreven 27.097 30.000 -2.903 23.135

Overige baten 552 3.050 -2.498 693

Som der baten 122.457 125.050 -2.593 121.373

Lasten

Lasten van andere organisa%es zonder winststreven 25.000 25.000 - 20.000

Afschrijvingen 292 - 292 949

Huisves%ngslasten 54.527 42.255 12.272 42.265

Exploita%elasten 9.547 11.500 -1.953 3.006

Autolasten 29.390 16.460 12.930 28.537

Algemene lasten 26.848 21.900 4.948 13.687

Som der lasten 120.604 92.115 28.489 88.444

Rentelasten en soortgelijke lasten -268 -240 -28 -234

SALDO -23.415 7.695 -31.110 12.695

Resultaatbestemming

Algemene reserve -23.415 7.695 -31.110 9.642

Bestemmingsfondsen - - - 3.053

-23.415 7.695 -31.110 12.695
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac5viteiten

De  s%ch%ng  heeA  ten  doel  voedselbanken  in  Friesland  op  doeltreffende,  efficiënte  en  maatschappelijk

verantwoorde  wijze  te  ondersteunen  bij  hun  taak  welke  bestaat  uit  het  (doen)  verzamelen  van  voedsel  bij

bedrijven, andere organisa%es en personen (waarmee tevens voedselverspilling wordt tegen gegaan) en dit gra%s

te (doen) verstrekken aan mensen die in Friesland onder de armoedegrens leven en ook aan de overige, door de

voedselbanken gestelde criteria voldoen. 

Bij de St. Regionaal Distribu%ecentrum Voedselbanken Fryslân zijn de navolgende voedselbanken aangesloten: 

-    Achtkarspelen

-    Bolsward

-    Dantumadeel

-    Dongeradeel

-    Harlingen/Franeker

-    Heerenveen

-    Kollumerland

-    Leeuwarden

-    Lemsterland

-    Ooststellingwerf

-    Opsterland

-    Schiermonnikoog

-    Smallingerland

-    Sneek-Wymbritseradiel

-    Tytsjerksteradiel

-    Utjouwer, De

-    Weststellingwerf

-    Zuidwest Friesland

Ves5gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

St.  Regionaal  Distribu%ecentrum  Voedselbanken  Fryslân  is  feitelijk  en  statutair  geves%gd  op  De  Hemmen  79   te

Drachten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01128391.
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Scha<ngen

Bij  toepassing  van  de  grondslagen  en  regels  voor  het  opstellen  van  de  jaarrekening  vormt  de  leiding  van  St.

Regionaal  Distribu%ecentrum  Voedselbanken  Fryslân  zich  verschillende  oordelen  en  schaZngen  die  essen%eel

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar%kel 2:362 lid

1  BW  vereiste  inzicht  noodzakelijk  is,  is  de  aard  van  deze  oordelen  en  schaZngen  inclusief  de  bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelich%ng op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

verslaggeving  en  de  Richtlijnen  voor  de  jaarverslaggeving  (micro-  en  kleine  en%teiten)  voor  kleine  organisa%es

zonder winststreven.

De  jaarrekening  is  opgemaakt  op  basis  van  historische  kostprijs.  De  waardering  van  ac%va  en  passiva  geschiedt,

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten  worden  toegerekend  aan  de  periode  waarin  ze  zijn  gerealiseerd.  Lasten  worden  verantwoord  in  het  jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

De  bestemmingsreserves  is  het  deel  van  het  eigen  vermogen  dat  wordt  afgezonderd  omdat  daaraan  een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur dan gezien de doestelling van de organisa%e zou

zijn  toegestaan.  De  bestemmingsfondsen  is  het  deel  van  het  eigen  vermogen  dat  wordt  afgezonderd  omdat

daaraan  een  beperktere  bestedingsmogelijkheid  is  gegeven  door  derden  dan  gezien  de  doelstelling  van  de

organisa%e zou zijn toegestaan.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac5va

De  materiële  vaste  ac%va  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgingsprijs  plus  bijkomende  kosten  of

vervaardigingsprijs onder aArek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms%ge gebruiksduur en

rekening  houdend  met  eventuele  bijzondere  waardeverminderingen.  Voor  de  vaststelling  of  voor  een  materieel

vast ac%ef sprake is van een bijzonderde waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
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Financiële vaste ac5va

Overige vorderingen

De onder financiële vaste ac%va opgenomen overige vorderingen omvaQen overige vorderingen die tot het einde

van de  loop%jd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden ini%eel gewaardeerd tegen reële waarde.

Vervolgens  worden  deze  gewaardeerd  tegen  de  geamor%seerde  kostprijs.  Indien  er  bij  de  verstrekking  van

leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de loop%jd ten gunste respec%evelijk ten laste van het

resultaat  gebracht  als  onderdeel  van  de  effec%eve  rente.  Ook  transac%ekosten  worden  verwerkt  in  de  eerste

waardering  en  als  onderdeel  van  de  effec%eve  rente  ten  laste  van  het  resultaat  gebracht.  Bijzondere

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste ac5va

Op  iedere  balansdatum  wordt  beoordeeld  of  er  aanwijzingen  zijn  dat  een  vast  ac%ef  aan  een  bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica%es aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde

van  het  ac%ef  vastgesteld.  Indien  het  niet  mogelijk  is  de  realiseerbare  waarde  voor  het  individuele  ac%ef  te

bepalen,  wordt  de  realiseerbare  waarde  bepaald  van  de  kasstroomgenererende  eenheid  waartoe  het  ac%ef

behoort.  Van  een  bijzondere  waardevermindering  is  sprake  als  de  boekwaarde  van  een  ac%ef  hoger  is  dan  de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een

bijzonder-waardeverminderingsverlies  wordt  direct  als  last  verwerkt  in  de  winst-en-verliesrekening  onder

gelijk%jdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende ac%ef.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta%e, inclusief de

transac%ekosten  indien  materieel.  Vorderingen  worden  na  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  de

geamor%seerde kostprijs.  Voorzieningen wegens oninbaarheid  worden in  mindering gebracht  op de boekwaarde

van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide  middelen  bestaan  uit  kas,  banktegoeden  en  deposito's  met  een  loop%jd  korter  dan  twaalf  maanden.

Rekening-courantschulden bij  banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie%nstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het

bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Bestemmingsfondsen

De  bestemmingsfondsen  zijn  reserveringen  waarbij  door  een  derden  een  beperktere  bestedingsmogelijkheid  is

aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Kortlopende schulden

De  kortlopende  schulden  worden  bij  de  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde  en  na  eerste

verwerking  tegen  geamor%seerde  kostprijs.  Daar  waar  geen  sprake  is  van  (dis)agio  en  transac%ekosten  is  de

geamor%seerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten algemeen

De  baten  betreffen  de  opbrengsten  van  de  in  het  verslagjaar  ontvangen  distribu%evergoedingen  van  de

aangesloten voedselbanken en dona%es en giAen van derden.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling,

de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Afschrijvingen

Immateriële  vaste  ac%va  inclusief  goodwill  en  materiële  vaste  ac%va  worden  vanaf  het  moment  van  gereedheid

voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekoms%ge gebruiksduur van het ac%ef. Over terreinen en

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
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Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden %jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec%eve rentevoet van de

desbetreffende  ac%va  en  passiva.  Bij  de  verwerking  van  de  rentelasten  wordt  rekening  gehouden  met  de

verantwoorde transac%ekosten op de ontvangen leningen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste ac5va

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari

Aanschafwaarde 24.371

Cumula%eve afschrijvingen en waardeverminderingen -23.558

813

Muta!es 

Investeringen 1.582

Afschrijvingen -292

1.290

Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde 25.953

Cumula%eve afschrijvingen en waardeverminderingen -23.850

2.103

Afschrijvingspercentages

Inventaris  20
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2. Financiële vaste ac5va

31 dec 2021 

€

31 dec 2020

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 3.500 3.500

De betaalde waarborgsom hangt samen met de huur van het pand aan De Hemmen 79 te Drachten.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 0 921

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende ac�va

Vooruitbetaalde bedragen 4.351 4.663

4. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 16.121 29.722

Rabobank spaarrekening 8 5.007

Rabobank energierekening 32.527 31.595

Kas 14 10

48.670 66.334
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PASSIVA

5. RESERVES EN FONDSEN

2021

€

2020

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 12.823 9.060

OnQrekking -2.097 -5.878

Resultaatbestemming -23.415 9.642

Stand per 31 december -12.689 12.824

31 dec 2021 

€

31 dec 2020

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves - materieel 32.369 32.369

2021

€

2020

€

Bestemmingsreserves - materieel

Stand per 1 januari 32.369 32.369

Stand per 31 december 32.369 32.369

Deze reserve is gevormd uit de exploita%e-overschoQen van de afgelopen jaren en heeA tot doel om toekoms%ge

vervanging en/of uitbreiding van vervoersmiddelen (koelauto's, heArucks, etc.) mogelijk te maken. 

De bestemmingsreserve bestaat uit:

- Koelauto's € 28.000;

- HeAruck € 200;

- Koel- en vriescel € 2.169;

- Stellingen € 2.000.
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2021

€

2020

€
Bestemmingsreserves - vrijwilligers

Stand per 1 januari 0 807

OnQrekking 0 -807

Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserves - terugbetaling aangesloten voedselbanken

Stand per 1 januari 0 30.000

OnQrekking 0 -30.000

Stand per 31 december 0 0
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Bestemmingsfondsen

31 dec 2021 

€

31 dec 2020

€

Energie

Stand per 1 januari 28.464 19.533

Dota%e 2.097 5.878

Resultaatbestemming 0 3.053

Stand per 31 december 30.561 28.464

Dit  fonds  is  gevormd  uit  ontvangen  giAen  en  heeA  als  doel  het  mogelijk  maken  van  energiebesparende

investeringen. 

Dit is in 2021 alsnog als dota%e in de bestemmingsfonds - energie verwerkt, ten laste van de algemene reserve.

Vrachtwagen

Stand per 1 januari 0 0

Dota%e 6.050 0

6.050 0

Stand per 31 december 6.050 0

Dit fonds is gevormd uit ontvangen giAen en heeA als doel het mogelijk maken een nieuwe vrachtwagen t.b.v. van

het vervoeren van de goederen

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 1.101 1.099

Nog te betalen kosten 0 252

1.101 1.351
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplich5ngen

Huur

Er  is  een  huurcontract  ingaande  per  1  maart  2013  voor  de  duur  van  5  jaar  met  5  op%e jaren:  het  huurcontract

loopt tot 1 maart 2023. Over 2021 is € 28.774 betaald.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisa%e 2021

€

Begro%ng 2021

€

Realisa%e 2020

€
Baten van verbonden organisa5es zonder winststreven

Bijdragen aangesloten voedselbanken 38.073 37.000 35.565

Voedselbanken Nederland 56.735 55.000 61.980

94.808 92.000 97.545

Baten van andere organisa5es zonder winststreven

Meindersma-Sybenga S%ch%ng 25.000 25.000 20.000

GiAen kerkelijke instellingen 2.097 5.000 3.135

27.097 30.000 23.135

Overige baten

Overige - 2.500 -

Verzameling oud papier - - 28

GiAen non-food - - 28

Verkoop pallets 552 550 637

552 3.050 693

Lasten van andere organisa5es zonder winststreven

Doorstorten giA Meindersma-Sybenga S%ch%ng 25.000 25.000 20.000

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Uitgezonderd declara%es voor gemaakte reiskosten ontvangen de bestuurders geen bezoldiging.

Personeelsleden

Bij de s%ch%ng waren in 2021, evenals in 2020, geen werknemers in loondienst, maar uitsluitend vrijwilligers.

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste ac5va

Inventaris 292 - 949
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Overige bedrijfslasten

Realisa%e 2021

€

Begro%ng 2021

€

Realisa%e 2020

€
Huisves5ngslasten

Huur onroerend goed 28.774 30.000 28.383

Gas, water en elektra 23.936 8.000 11.406

Onderhoud onroerend goed 1.327 2.250 1.960

Zakelijke lasten 281 755 89

Schoonmaakkosten 209 1.250 427

54.527 42.255 42.265

Exploita5elasten

Repara%e en onderhoud 9.547 11.500 3.006

Autolasten

Brandstoffen 8.796 5.000 6.954

Onderhoud 11.043 1.500 6.396

Motorrijtuigenbelas%ng 2.320 1.960 2.284

Distribu%ekosten 7.231 8.000 12.903

29.390 16.460 28.537

Algemene lasten

Accountant (na aArek 50% kor%ng) 2.678 2.500 2.177

Verzekeringen 3.109 1.150 2.005

Kantoorlasten 14.242 5.900 3.138

Vergaderlasten - 750 -

Representa%e 683 2.000 468

Kan%nekosten -11 - 204

Kilometervergoeding 3.651 8.500 5.005

Cursussen en opleidingen 296 500 489

Werkkleding 42 500 415

Cateringslasten vrijwilligers - 100 -807

Reclame- en adverten%ekosten 2.158 - 486

Incassokosten - - 107

26.848 21.900 13.687

De  cateringslasten  vrijwilligers  werden  tot  en  met  2019  ten  laste  gebracht  van  de  bestemmingsreserves  -

vrijwilligers. In 2020 is de bestemmingsreserve ad € 807 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
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Realisa%e 2021

€

Begro%ng 2021

€

Realisa%e 2020

€
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rabobank rekening-courant 268 240 234
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