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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 2019 en de winst- en verliesrekening
over 2019 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 Titel 9 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 van uitgaan 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, 23 juni 2020
de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Origineel getekend door J.M. Droste RA
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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. 12 mei 2020:
- 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 W. Landman, penningmeester;
- de heer A.B.M. Wilbers;
- de heer L. Braamhaar.

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 stichting dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de balans
per 31 december 2019 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2018. 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
x 1.000

31-12-2019
€
%

31-12-2018
€
%

Activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen

26
42

38,2
61,8

1
70

1,4
98,6

68

100,0

71

100,0

67
1

98,5
1,5

70
1

98,6
1,4

68

100,0

71

100,0

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Liquide middelen
Kortlopende schulden

42
-1

70
-1

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

41

69

Materiële vaste activa

26

1

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

67

70

67

70

x 1.000

Op korte termijn beschikbaar

Vastgelegd op lange termijn

Financiering
Eigen vermogen
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2 Bestuursverslag
2.1 Bestuursverslag
Ook in 2019 hebben we ons ingespannen om het maatschappelijk draagvlak voor de Voedselbank te vergroten,
hetgeen heeft geleid tot een grotere naamsbekendheid en een beter imago van het fenomeen Voedselbank in de
gemeente Hellendoorn. Onze werklocatie, gelegen aan het Hendrik Wormserplein in het centrum van Nijverdal
heeft daar positief aan bijgedragen.
Dat alles leidde tot voldoende aanvoer van goederen en financiën, zowel door kerken, scholen,
gemeente, ondernemers en particulieren. Aan geldelijke donaties werd in 2019 € 22.682,-- ontvangen ter dekking
van de lopende exploitatie, exclusief nog enkele ruime giften voor het vervangen van ons vervoermiddel in 2019.
Ook in 2019 werd voedsel verworven door middel van een supermarktactie op 13 september en een extra
inzamelingsactie in december. Bovendien hebben we als Voedselbank met een marktkraam op de Nacht- en
Schapenmarkt in respectievelijk Nijverdal en het dorp Hellendoorn gestaan. Tot slot hielden we nog een succesvolle
inzameling van DE punten die 235 kilo koffie opleverde. Onze moestuinen zorgden in het seizoen zoals gebruikelijk
voor de aanvoer van veel verse groenten.
De Voedselbanken in Nederland zijn steeds beter in staat om meer mensen te helpen. Vanwege de verdergaande
professionalisering ontvangen de Voedselbanken meer voedsel van zowel de producenten, inkooporganisaties,
plaatselijke supers en andere winkeliers. Dat geldt ook voor de Voedselbank Hellendoorn. Goed voedsel, dat op die
wijze aan de verspilling wordt onttrokken en ingezet om mensen te helpen. Gemiddeld ontvingen dit jaar wekelijks
70 gezinnen onze steun. Daarnaast konden we regelmatig onze overschotten leveren aan collega voedselbanken in
onze omgeving.
De Stichting heeft in de kelder van Het Spectrum van de Protestantse gemeente Nijverdal een passende ruimte
voor opslag, voorbereiden en uitgifte van de voedselpakketten, die prima bevalt. Als vervolg op een eerder
uitgevoerde risico inventarisatie hebben enkele vrijwilligers met succes een BHV cursus gevolgd.
Als Voedselbank houden we ons uiteraard aan de voorwaarden van de nieuwe privacywetgeving. We zijn trots op
het ontvangen van nieuw groencertificaat met het cijfer 9. Dit cijfer zal in de toekomst nog maar moeilijk zijn te
overtreffen.
Ons vrijwilligersbestand bestaat momenteel uit circa 65 enthousiaste medewerkers. Zij vormen de spil van onze
organisatie en maken het mogelijk onze Missie waar te maken.
Bij de start van onze stichting in 2014 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 uitgekomen. We hopen dat deze ontwikkelingen in 2020 door zullen
zetten en we begin 2021 kunnen vaststellen dat het armoedeprobleem voldoende aandacht heeft gekregen. In het
afgelopen jaar heeft ook de gemeente Hellendoorn drastisch moeten bezuinigen, hetgeen ook zijn invloed heeft
gehad op de financiële bestedingsruimte voor onze doelgroep.
In het kader van ‘De week van de Voedselbanken’ van 14 t/m 20 oktober, alsmede de ‘Wereldvoedseldag’, hebben
we op 16 oktober een geslaagd ‘Open Huis’ gehouden, dit tevens in verband met ons 5-jarig bestaan.
Tot slot zijn we blij, dat we binnen onze gemeente het afgelopen jaar weer nauw mochten samenwerken met
Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting BOOM, Vluchtelingenwerk Nijverdal Hellendoorn, de kerken en de
gemeente Hellendoorn.
Nijverdal, 23-6-2020
P.J. Hofman
Voorzitter
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W. Landman
Penningmeester
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2019
(na resultaatverdeling)
31-12-2019
€

31-12-2018
€

25.533

503

41.514

70.104

67.047

70.607

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1

Vlottende activa
Liquide middelen
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

66.747

70.307

300

300

67.047

70.607

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
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3.2 Winst- en verliesrekening over 2019

Netto baten

3

2019
€
22.682

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Kosten vervoermiddelen
Algemene kosten
Overige kosten

4
5
6
7
8
9

3.970
7.253
2.721
3.741
6.847
1.517

1.898
6.951
4.312
6.091
1.552

26.049

20.804

-3.367
-193

11.542
-162

-3.560

11.380

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van resultaat na belastingen

Stichting Voedselbank Hellendoorn

10

2018
€
32.346

9

3.3 Kasstroomoverzicht over 2019

2019
€

2018
€

-3.367

11.542

3.970

1.898

-

9.568

603

23.008

-193

-162

410

22.846

-29.000

-

-28.590

22.846

Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen

70.104
-28.590

47.258
22.846

Geldmiddelen aan het einde van de periode

41.514

70.104

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Verandering in werkkapitaal:
Afname (toename) van overige vorderingen

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

10

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

1

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
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3.4

Algemene toelichting

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Voedselbank Hellendoorn bestaan voornamelijk uit het exploiteren 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.

Stichting Voedselbank Hellendoorn
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3.5 Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Afschrijvingen

9.787
-9.284

Boekwaarde per 1 januari 2019

503

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

29.000
-3.970
25.030

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Afschrijvingen

33.537
-8.004

Boekwaarde per 31 december 2019

25.533

Afschrijvingspercentages

20%

Vlottende activa
31-12-2019
€

31-12-2018
€

283
9.848
31.383

379
33.345
36.380

41.514

70.104

2 Liquide middelen
Kas
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening
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Passiva
Eigen vermogen
2019
€

2018
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Onttrekking bestemmingsreserve

34.307
-3.560
3.467

33.927
380
-

Stand per 31 december

34.214

34.307

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Onttrekking

26.000
-3.467

20.000
6.000
-

Stand per 31 december

22.533

26.000

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

10.000
-

5.000
5.000

Stand per 31 december

10.000

10.000

Overige reserve

Bestemmingsreserve vervoersmiddelen

Ten behoeve van vervanging van vervoersmiddelen heeft het bestuur
€ 26.000 toegekend aan het bestemmingsreserve vervoersmiddelen.
In 2019 is een vervoersmiddel aangeschaft. De jaarlijkse onttrekking
aan de bestemmingsreserve is gelijk aan de afschrijving op dit
vervoersmiddel (2019: € 3.467).

Bestemmingsreserve inventaris

Ten behoeve van vervanging van inventaris (koelcel/vitrine) heeft het bestuur
€ 10.000 toegekend aan de bestemmingsreserve inventaris.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting heeft in januari 2018 een 10-jarig huurcontract afgesloten voor het gebruik van de kelder van het
Spectrum aan het Hendrik Wormserplein te Nijverdal. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichtingen, zijnde de
kosten van alle gebouwlasten en voor energieverbruik van gas, water en elektra welke door Stichting Voedselbank
Hellendoorn worden gebruikt, bedraagt voor 2019 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.

Gebeurtenissen na balansdatum
De gebeurtenis na balansdatum als gevolg van het coronavirus COVID-19 geven geen aanleiding om een
aanvullende uiteenzetting in de onderhavige jaarrekening op te nemen. Op dit moment heeft de stichting de
gevolgen van de Coronavirus COVID-19 in beeld. De donaties zijn nu zeker zo hoog als in 2019 en tot nu toe is er
geen sterke toestroom van nieuwe cliënten en wordt de sticting niet geconfronteerd met hogere kosten of
investeringen.

Stichting Voedselbank Hellendoorn
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3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2019
€

2018
€

2.100
6.229
3.945
6.263
1.000
689
2.056
400

12.723
6.643
6.242
1.000
230
1.820
2.438
1.250
-

22.682

32.346

3.970

1.898

1.921
5.332

1.297
5.654

7.253

6.951

2.721

-

1.398
281
2.062

1.235
1.458
1.619

3.741

4.312

648
2.484
516
311
614
2.274

619
1.316
90
156
654
3.256

6.847

6.091

3 Netto baten
Donaties eigen acties
Donaties bedrijven en instellingen
Donaties particulieren
Donaties kerken inclusief collectes
Donatie Voedselbanken Nederland
Donatie Gemeente Hellendoorn
Verkoop goederen
Ontvangen energiebelasting
Inkomsten winkeltje
Huurinkomsten

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 65 vrijwilligers (2018: 65).

4 Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

5 Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen
Huur/gas, water en elektra

6 Bedrijfskosten
Reparatie en aanschaf kleine inventaris

7 Kosten vervoermiddelen
Brandstoffen
Onderhoud en reparaties
Motorrijtuigenbelasting

8 Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Kosten moestuinen
Reis- en verblijfkosten
Overige algemene kosten
Huishoudelijke artikelen/onkosten vrijwilligers
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2019
€

2018
€

108
1.409

600
470
482

1.517

1.552

193

162

9 Overige kosten
Bijdrage Voedselbank Deventer
Overige acties
Inkoop levensmiddelen

10 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankkosten
Nijverdal, 23 juni 2020

P.J. Hofman
Voorzitter

M.G. Ticheler
Vice-voorzitter

J. Enserink
Secretaris

W. Landman
Penningmeester

A.B.M. Wilbers
Bestuurslid

L. Braamhaar
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.

