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1 Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting Voedselbank Hellendoorn,

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Hellendoorn te Nijverdal is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening
over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 de bepalingen van
C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 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 Stichting Voedselbank Hellendoorn.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Nijverdal, 25 juni 2018

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Origineel getekend door G.J. Romate AA                                                          
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1.2 Informatie over de stichting

Rechtsvorm
Blijkens akte d.d. 5 december 2013, verleden voor notaris D.W.H. ter Braak werd de stichting per genoemde datum
opgericht.

Doelstelling/activiteiten
De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 25 april 2014:
- overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn;
- het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door
derden beschikbaar wordt gesteld; 
- het tegengaan van verspilling van voedsel. 

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

- de heer P.J. Hofman, voorzitter;
- de heer M.G. Ticheler, vice-voorzitter;
- mevrouw J. Enserink, secretaris;
- de heer J.W. Ebeltjes, penningmeester;
- de heer A.B.M. Wilbers.
- de heer W. Landman

Inrichtingseisen jaarrekening
De jaarrekening is ingericht conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties zonder
winststreven.
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1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de
balans per 31 december 2017 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2016. Opgemerkt dient te worden
dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurig andere in het boekjaar gekozen datum. 

Financiële structuur
31-12-2017 31-12-2016

x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 2 3,4 4 5,7
Vorderingen 10 16,9 - -
Liquide middelen 47 79,7 66 94,3

59 100,0 70 100,0

Passiva
Eigen vermogen 59 100,0 70 100,0

31-12-2017 31-12-2016
x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 10 -
Liquide middelen 47 66

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 57 66

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 2 4

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 59 70

Financiering

Eigen vermogen 59 70
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2 Bestuursverslag
2.1 Bestuursverslag

Ook dit jaar hebben we ons ingespannen om het maatschappelijk draagvlak voor de Voedselbank te vergroten wat
heeft geleid tot een grotere naamsbekendheid en imago van het fenomeen Voedselbank in de gemeente
Hellendoorn. De verhuizing naar het Hendrik Wormserplein heeft daar positief aan bijgedragen.
Dat alles leidde tot voldoende aanvoer van goederen en financiën, zowel door kerken, scholen,
gemeente en ondernemers, via speciale evenementen en door particulieren. Aan geldelijke donaties is in 2017 
€ 20.446 ontvangen voor de lopende exploitatie en daarnaast een subsidie voor de verhuizing.  Ook hebben we in
2017 voedsel verworven door middel van een supermarktactie en actief mee gedaan met de regionale inzameling
via RTV Oost. We hopen deze aanvoer ook in 2018 op niveau te houden.  De Stichting heeft nu een passende
locatie in de kelder van Het Spectrum van de Protestantse gemeente Nijverdal voor opslag, voorbereiden en uitgifte
van de voedselpakketten.
We zijn heel trots op ons vrijwilligersbestand van circa 75 enthousiaste mensen. Zij maken het mogelijk onze Missie
waar te maken. Bij de start spraken we de wens uit dat het maatschappelijk spectrum het armoedeprobleem steeds
meer zal onderkennen als een probleem met een impact op de totale samenleving en niet als een individueel
probleem. Gezien de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en vooral alle activiteiten rondom de decemberfeestdagen
is deze wens gedeeltelijk uit gekomen. W e hopen dat deze ontwikkelingen in 2018 door zullen zetten en we begin
2019 kunnen vaststellen dat het armoedeprobleem een bredere aandacht heeft gekregen en wellicht zelfs van
overheidswege getracht gaat worden dit probleem te verkleinen. We hebben in 2017 samen met Movisie en
Stichting de Welle een tweede activeringstraject “Gewoon doen” voor onze Cliënten en andere mensen voorbereid
die begin 2018 is opgestart. 
We zijn we blij dat we binnen onze gemeente nauw samen werken met Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting
BOOM, Vluchtelingenwerk Nijverdal Hellendoorn, de kerken en de gemeente Hellendoorn.  

Nijverdal, 25 juni 2018

P.J. Hofman
Voorzitter

J.W. Ebeltjes
Penningmeester
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2017 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.401 4.299

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 9.568 -

Liquide middelen 47.258 65.616

59.227 69.915
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31-12-2017 31-12-2016
€ €

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserve 33.927 32.615
Bestemmingsreserves 25.000 37.000

58.927 69.615

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 300 300

59.227 69.915
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3.2 Winst- en verliesrekening over 2017 

2017 2016
€ €

Netto baten 20.446 23.613

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.898 1.898
Huisvestingskosten 11.782 8.510
Bedrijfskosten - 1.020
Kosten vervoermiddelen 4.433 3.144
Algemene kosten 6.889 6.001
Bijdragen Voedselbank 806 -

Som der bedrijfslasten 25.808 20.573

Bedrijfsresultaat -5.362 3.040
Rentelasten en soortgelijke kosten -154 -117

Nettoresultaat -5.516 2.923
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2017 

2017 2016
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -5.362 3.040

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.898 1.898
Mutatie reserves -5.172 -

-3.274 1.898

Verandering in werkkapitaal:
Overige vorderingen -9.568 1.947

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -18.204 6.885

Betaalde interest -154 -117

Kasstroom uit operationele activiteiten -18.358 6.768

Mutatie geldmiddelen -18.358 6.768

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 65.616 58.848
Mutaties in boekjaar -18.358 6.768

Stand per eind boekjaar 47.258 65.616
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3.4 Algemene toelichting

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Voedselbank Hellendoorn bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van een voedselbank
in de Gemeente Hellendoorn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de kosten en andere lasten over het jaar. De
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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3.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-
delen

€
Stand per 1 januari 2017
Aanschafwaarde 9.787
Afschrijvingen -5.488

Boekwaarde per 1 januari 2017 4.299

Mutaties boekjaar  
Afschrijvingen -1.898

  -1.898

Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde 9.787
Afschrijvingen -7.386

Boekwaarde per 31 december 2017 2.401

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen > 1 jaar

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Te vorderen bijdrage verhuizing 9.568 -

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 25.690 34.574
Rabobank spaarrekening 21.568 31.042

47.258 65.616
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Passiva 

Eigen vermogen

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

Overige
reserve

Bestem-
mingsreserve
verhuizing

Bestem-
mingsreserve
vervoersmidd
elen

Bestemming
sreserve inve
ntaris

Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2017 32.615 26.000 11.000 - 69.615
Dotatie/vijval reserves - -5.172 9.000 5.000 8.828
Resultaat boekjaar -5.516 - - - -5.516
Omzetting in bestemmingsreserves 6.828 - - - 6.828
Vrijval ten gunste van algemene re-
serve - -20.828 - - -20.828

Stand per 31 december 2017 33.927 - 20.000 5.000 58.927

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 0 (2016: € 0).

Bestemmingsreserve verhuizing
Stand per 1 januari 26.000 23.000
Dotatie/vrijval -5.172 3.000
Vrijval van herwaarderingsreserve -20.828 -

Stand per 31 december - 26.000

In 2017 is de stichting verhuisd naar een nieuwe locatie. 
De bestemmingsreserve voor verhuizing valt derhalve vrij.

Bestemmingsreserve vervoersmiddelen
Stand per 1 januari 11.000 8.000
Uit resultaatverdeling 9.000 3.000

Stand per 31 december 20.000 11.000

Ten behoeve van vervanging van vervoersmiddelen heeft het bestuur € 20.000 toegekend 
aan het bestemmingsreserve vervoersmiddelen.

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve inventaris
Stand per 1 januari - -
Uit resultaatverdeling 5.000 -

Stand per 31 december 5.000 -

Ten behoeve van vervanging van inventaris (koelcel/vitrine) heeft het bestuur € 5.000 toegekend 
aan het bestemmingsreserve inventaris.
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Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige kortlopende schulden
Nog te betalen kosten 300 300

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft in januari 2014 een 1-jarig huurcontract afgesloten voor het gebruik van het kerkgebouw en
nevenruimte, Kerkstraat 43-45 te Nijverdal. Het gebruik van deze gebouwen is half november 2017 beëindigd. In
november is de stichting verhuisd naar de kelder van het Spectrum aan het Hendrik Wormserplein te Nijverdal.
Voor deze locatie is een 10-jarig huurcontract afgesloten.    
De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting, zijnde de kosten van alle gebouwlasten en voor energieverbruik van
gas, water en elektra welke door Stichting Voedselbank Hellendoorn worden gebruikt, bedraagt voor 2018 circa 
€ 6.000.
Verhuurder heeft het recht de huur eerder op te zeggen, onder de afspraak dat de Stichting voor elk jaar eerder
10% van de investering vergoed krijgt. 
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3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

2017 2016
€ €

Netto baten
Donaties instellingen/stichtingen/clubs 1.003 4.460
Donaties bedrijven 3.965 1.600
Donaties particulieren 3.845 4.115
Donaties kerken 9.228 9.476
Donatie Voedselbanken Nederland 1.000 2.000
Inkomsten winkeltje 1.405 -
Overig - 1.962

20.446 23.613

De baten hebben allen een incidenteel karakter.

Bezoldiging bestuurders
Aan de bestuurders is geen bezoldiging toegekend.

Werknemers 
Stichting Voedselbank Hellendoorn heeft geen personeel in dienst.
Er wordt een beroep gedaan op 75 vrijwilligers (2016: 75).

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.898 1.898

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen 918 -
Huur/gas, water en elektra 9.531 6.158
Assurantiepremie onroerende zaak 1.333 1.576
Onroerendezaakbelasting - 776

11.782 8.510

Bedrijfskosten
Reparatie en onderhoud inventaris - 1.020

Kosten vervoermiddelen
Brandstoffen 986 1.007
Onderhoud en reparaties 1.838 652
Motorrijtuigenbelasting 1.609 1.485

4.433 3.144

2017 2016
€ €

Algemene kosten
Abonnementen en contributies 598 711
Inkoop aardappelen - 122
Kosten uitje vrijwilligers - 1.100
Overige algemene kosten 631 1.727
Huishoudelijke artikelen/onkosten vrijwilligers 5.660 2.341

6.889 6.001

Bijdragen Voedselbank
Bijdrage Deventer 806 -
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Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankkosten 154 117

Nijverdal, 25 juni 2018

P.J. Hofman M.G. Ticheler J. Enserink
Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris

J.W. Ebeltjes A.B.M. Wilbers W. Landman
Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid
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Colofon
de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Ernst Machstraat 6
7442 DL  Nijverdal
0548-61 33 61
nijverdal@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, K.v.K. 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.   
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