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Oprichting

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. ls opgericht bij notariële akte verleden op 26
oktober z9fi. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Groningen in Groningen onder nummër 53828801.

Statutaire doelstelling

De missie van §t. Voedselbank Hoogezand e.o. is het ondersteunen van de inwoners van
Hoogezand-Sappemeer en omstreken die onder het bestaansminimum leven.

De stichting heeft ten doel
. 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.

Activiteiten

Wij geven vorm aan de missie en doelstelling door het inzamelen van voedsel en deze
gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De voedselbank
geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig hebben en
die voldoen aan de landelijke criteria. Deze huishoudens ontvangen om de veertien dagen
een voedselpakket.

Vaststellen jaa rreken i ng

Het bestuur heefr de jaanekening 2A17 in de bestuursvergadering I mei 2018
vastgesteld.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:. De heer B.R. Murrneke Vooaitter. De heer J. ïrip (penningmeester).
. De heer R. van der Wal. Mevr M. Bosman
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2.1 Balans per 31 december 2017

ína rcsuÍíaaÍb e*e mmi n g )

ACTIVA

VasÍe activa
Materíéle vaste qctiva

Vlottende activa
Voderingen en overhpende activa
Liqui& middelen

TOTAAL

PASSIVA

Eigen Vermogen
Beste rnmi ngsreseÍv e investeri ngen
tsesternmingsÍesërve goedmen

Bestemndngsrcservë calamiteiten

Vdje reserve

Rezuhaat nog te vedelen

3'l december2017 31 december2016

€€€€

8.279
27.446

2.200
52.244

35.725 54.M4

20.000
14.000
10.000

,11.097

15.582
2?..400
11.4S0

2.261

35_725

32.903

2.821

54.444

Kortlopende schulden
Krediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.821 2.801

51.643

2.801

TOTAAL 35_725 54.444
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2.2 Resultatenrekening 2A17

Realisatie
2A17

Begroting
2417

Realisatie
2016

Opbrengsten
Donaties
Sponsoring
§ubsidies + Overheisbijdragen
Overige opbrengsten

Lasten
Afschrijvingen op vaste ac{iva
Overige bed rijfskosten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeg i n g/ontrekki n g aan v e rm oge n
Bestemingsréserve investeringen
Bestemm ingsreserve goederen
Bestemmingsre$erïè calamiteiten
Vrije reserve

-18.739 -2.140 28.582

c
rÉ

15.679
3.159

14.500
4.240

€

8.500
4.800

M.204
2.300

€

41.681
3.156

M.2A0
3.322

37.578

0
56.326

29.800

0
31.900

62.359

33 827

56.326

I

31.900 33.827

50

4.419
-8.400
-1.400

-13.358

- 2.100 9.482
14.100
5.000

Totaat resuttaatbestemming ___l!J99_ _*199_ ____?958r_

Besloten is de bestemmingsreserves te herschikken naar reële waarden.
per 31 december.
Deze opmerking ook vermeld in de toelichting op de Balans pt 4.
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen

De jaanekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland
algerneen aanvaarde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zg op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht
gènomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Activa en passfva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen
specifieke waarderingsgrondslag is yermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijg ingsprijs.

Materiéle vaste activa

De materiële vaste activa worden geraraardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

lnvesteringssubsidies worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de materiële vaste activa. Uit de balanspost investeringssubsidies
valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij, in lijn
met de afschrijvingstermijn van het gesubsidieerde actief. De vrijval
wordt in de resultatenrekening gepresenteerd als een vermindering van
de afschrijvingen.

De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de
verwachte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor het nominale bedrag, eventueel
onder aftrek van een vooaiening voor oninbaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden, voor zover niet
anders vermeld, staan dezen ter vrije beschikking van de stichting.
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G rondslagen van resultaatbepali ng

Het resultaat wordt bepaald als het verschiltussen de baten en de lasten
over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervmr reeds vermelde
waarderingsg rondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden
verantwoord als deze voozienbaar zijn. Baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten die worden onfuangen in de vorm van zaken of diensten worden
gewaardeerd tegen de reëele waarde, voor zover die bepaalbaar is. ln
dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten
verantwoord.



2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

tr. Materiële vasÍe activa

De specificatie is als valgÍ:

lnventaris
Vervoermiddelen

Totaal materiële vaste activa

Het vertoop rs a/s volgÉ weerte geven:

Boekwaarde per I januari
Bij: lnvesteringen
Af: AÍschrijvingen
Af: Terugname geheel afgeschreven activa
Af: Desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

Af: Investeringssubsidies

Boekwaarde na aftrek investeringssubsidies

2. VorderingleÍï eí, ouerlopende activa

De specificatie ís als volgt:

Vorderingen uit hoofde van subsidies
Overige vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Rekening courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

Totaal liquide middelen

31-12-2A17 31-12-2016

2017 2016

24.729

- 8.806

33.535
0

-8.806
0
0

15.923 24.729

15.923

0

-24.729

0

31-12-2417 31-12-2016

8.279 2.204

8.279 2.200

31-12-2417 31-12-2016

5.330
22.1',16

14178
42.466

27.448 52.244
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31-12-2A17 31J12-2016

15.582
?;2.4W
1Í.400
2.261

PASSIVA

4. Eigen Vermogen

Het eigen vermogen öesÍaaf uit de volgende componenten:

Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmin gsreserve goederen
Bestemmingsreserye calamiteiten
Vrije reserve

Totaaleigen vermogen

Het verloop rs a/s voígf weer te geven:

Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsrèserve goederen
Besternmingsreserve calamiteiten
Vrije reserve

Boekwaarde per 31 december

32.903 51.643

Saldo per Onttrekking(-) $aldo per
31-12-2A16 toevoeging(+) 31-12-2017

20.000
14.000
Í0.000
11,097

15.582
22.440
11.400
2.261

4.419
- 8.400
- 1.400

- 13.358

20.000
Í4.000
10.000

-11.097

51.643 - 18.739 32.903

31-12-2417 31-12-2016

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De srycificatie Ís als volgt

Rekening courant §t Farel
Nog te betalen overige kosten

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

2.52; 2.801

2.821 2.801

oelichting:

De bestemmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke vervanging van transportmiddelen en
inventiarissen. JaarliJks wordt aan deze reserve, indien mogeliik gedoteerd, totdat deze tereikend is.

De bestemmingsreserve goederen is gevormd in gevalvan stiagnatie bij de aanlevering van goederen. Jaarlijks
wordt aan deze reserve, índien mogelijk gedoteerd, tot maximaal € 15.000,-.

Het bestuur heeft besloten om vanaf boekjaar 2013 een bestemmingsreserve calamiteiten te vormen.
indien nd§ aan deze reserve gedoteerd totdat deze toereikend is om een deel van de exploitatirekosten

vervoer of huisvesting voor een jaar te kunnen dekken.

Besloten is de bestemmingsreservea per 31 december 2017 te her:schikken naar ÍËële waarden.



2.5 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten

6. Donaties

De specificatia ls a/s volgrÍ:

Giften bedrijven en instellingen
Bijdrage §t. Parel
Bijdrage Fondsen
Giften Kerken
Giften particulieren
Overige

Totaal Donaties

7. Sponsering

De speeifrcatíe rs als uolgl

Sponsering bus

8. Suösidies

De specificatie is als vatgt:

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Gemeente Slochteren
Provincie Groningen
Totaal subsidies

9. Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt:

15.679 8.500 41.681

q,ffi##H##**,r'*k

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2417 2016

Realisatie Begroting
2A17 2017

1.013

4.806
9.861

ï.000

3.000
4.50CI

2.159
21.528

1.385
6.253

10.356

Realisatie
2016

3.159 4.800 3.156
3.159

Realisatie Begroting Realisatie
2417 2417 2016

9.000
2.500
3.000

9.000
2.500
2.740

9.000
2.500
2.740

14.500 '14.200 14_2AA

Realisatie Begroting Realisatie
2A17 2A17 2016

Bijdrage Voedselbank NL
Overige

Totaal subsidies

Lasten

10" Afschrijvingen op vaste activa

De speciíicatie rb als rolgí

Afschrijvin g inventaris
Afschrijving vervoermiddel
Vrijval ontvangen investeringsgelden

Totaal afschijving vaste actia

4.244 2.300 3_322

Realisatie Begroting Realisatie
2417 2A17 2A16

2.902 3.000 2.902
5.904 6.000 5.904
-8.806 -9.000 -8.806

2.955
1.285

2 30: 2.322
1.000



'Í 1. Overige bedrijfskosten

Kosten ten behoeve van klanten

lnkoop goederen

Totaal kosten t.b.v. klanten

Eesfuurs -en v ijw ill ige nkoste n
Verzekering vrijwilligers en bestuur
Overige vrijwilligerskosten

Totaal bestu u r en vrijwilligerskosten

Huisvestingskoaten
Huur en erfpacht
Energie en water
Onderhoud en inrichting 1)

Overigehuisvestingskosten 2)

Brandstof
Belastingen en heffingen
Vezekeringen
Onderhoud
Kilometervergoeding
Vervoerskosten Noordelijke Voedselbanken
Overige vervoerskosten

Totaal VervoerskosÍen

Organisatiekosten
Contributies en abonnementen
Kosten hard- en soítware
Reclame -relatie-representatiekosten
ïelefoon
Overige organisatiekosten

Tota al O rg an i sati ekoste n

Totaal overige bedrijfskosten

'Í2. Financiële bafen en lasten

De specifrcatie r§ als volgrf:

Rente banktegoeden

14.O82 11.000 11.694

TP #,:y":#'-ts*Ër"ffL

6.346 2.800 4.453

6.346 2.800 4.453

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2A17 2016

604 200 126
1.277 1.500 1.112

1.881 1.74O 1.238

8.436
2.783

't7.788
2.794

31.801

9.000
3.200

600
400

13.240 12.306

8.427
3.248

631

Tota a I h u isvesfíngskosfen

12) Totaalt.b.v dubbele huiwestingsko$en i.v.m. verhuizing I

Vervoerskosten
3.218
1.92?
1.329
4.855

844
1.727

187

3.000
2.000
'1.500

2.500
1.000
1.000

2.942
1.935
1.506
3.182
1.113
1.056

41
127

1.013
1.035

-L216

300
1.2M

700
1.000

í.763
881
659
833

3.200 4.136

31.900 33.827

Realisatie Begroting Realisatie
2017 ?A17 2016

50

Aan de bestuuurders zijn geen leningen, yoorschotten en garanties verstrekt en
hebben zii geen bezoldiqing onfuansen voor de door hen verrichte wed<zaamheden.

50



3 Overige gegevens

3.1 Niet uit balans blijkende verplichtingen

Huur panden:
Kees de Haanstraat 20, Hoogezand
Produktieweg 1, Hoogezand

3.2 Nadelig saldo

T. g.v. bestemmingoreserve investeringen
T. l.v. bestemmingsreserve goederen
T. l.v. bestemminggreserve calamiteiten
T.l.v. vrije reserue

Dit voorstel in jaarrekening venrerk.
Zie ook de toelichting op de Balans onder pt 4.
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2.A25
33.750
3s.775

4.419
- 8.400
- í.400

- 13.358
- 18.739


