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Stichting Voedselbank Midden-Groningen

Jaarrekening 2018
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Algemeen

Oprichting

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is opgericht bij notariële akte
verleden op 26 oktober 20't1 en bij notariële acte verleden op 6 april
2018 is de naam gewijzigd in Stichting Voedselbank Midden-Groningen.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nummer 53828801.

Missie
Ondersteunen van inwoners in de gemeente Midden-Groningen die
onder het bestaansminimum leven.

Statutai re doelste! ling
De stichting heeft ten doel

. Het direct helpen van mensen die onder een bepaald
bestaansminimum leven van voedsel te voorzien dat door derden
beschikbaar wordt gesteld.

. Het tegengaan van verspilling van voedsel.

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

Vestigingsadres

Productieweg 1, 9601 MA Hoogezand

Vaststellen jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 in de bestuursvergadering van
05-02-20 1 I vastgesteld.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als votrgt samengesteld:
. De heer B.R. Munneke Voorzitter
. De heer J. Trip (penningmeester).
. De heer R. van der Wal
. Mevrouw M. Bosman-Pleiter
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31 december2018 3ï december2817

€€€€

15.093

2.í Balans per 3í december 2018

(na rc su ltaatbeste mmi ng)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste ac'tiva

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL

PASSIVA

Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve investeringen
Bestemrningsreserve goederen

Bestemmingsreserve calamiteiten
Vrije reserve
ResulÍaat nog te verdelen

15.093

8.279
27.4&

17.317 35.725

32.414 35.725

20.000
14.00CI

10.000
- Í1.097

26.330 32.903

?.821

6.080 2.821

4.256
13.06Í

14.000
14.000
10.000

- 11.67í

Kortlopende schulden
Krediteuren
Kortlopende sshulden en overlopende passiva 6.080

TOTAAL 32.410 35.725
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Realisatie

2018
Begrding

2018
Realisatie

2417

2.2 Resultatenrekening 20í8

Opbrengsten
Donaties
$ponsoring
Subsidies + Overheisbijdragen
Overige opbrengsten

Lasten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige bedrijhkosten

Financiëte haten en lasten

Bijzondere bate

Resultaat

Resultaatbestemming
ïoevoeg i n glontrek ki n g aan vermogen
Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsreserue goederen
Bestemmingsreserve calamiteiten
Vrije reserue

Totaal res u lta atbestem m i ng

-6.573 -39.100 - 18.739

€

14.559
1.637

28.000
5.469

€

13.500
Í.000

14.800
3.200

€

15.679
3.159

14.500
4.240

49.665

1.733
60.m8

32.500

1-900
6S"700

37.578

56.326

61.799

1

5.560

71.600 56.326

I

.6.000
0
0

-573 - 39.100

4.419
- 8.400
- 1.400

- 13.358

6.573 - 39.í00 - 18.739



2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GrondslageR voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaanekening is opgeeteld in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarcp ze betrekking
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingien en rnogelijke verliszen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht
genornen indien zij voor het oprnaken van de jaanekening bekend zijn
gerarcrden.

Activa en passfva

AfiHa en passva worden m hfi aBemeen gewaarceerd tegen oe
verkrijgings- of veryaardiEingsprijs of de actuele waarde. lndien geen
speeifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs

Mateiiite vaste acÍiva

De matèriële vastë àctiva worden gewaardeèrd 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 ahchrijvingstermijn van het gesubsidieerde actief. De vrijval
wordt in de resultatenrekening gepresenterd als een vermindering van
de afschrijvingen.

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

Vordeingen

Vcrderingen worden opgenomen tegen reËle waarde. Een voorziening
op vorderingen wordt getlaffen op grond van verwachte oninbaarheid.
Bíj individueel belangrijke vorderingen geschiedt deze beoordeling van
verwachte oninbaarheid op individuele basis. Voor individueel niet-
belangrijke vorderingen wordt de omvàng van de voorziening op
collectief statische wijze bepaald.

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 ron dsl agen van res ultaatbepal i ng

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten
over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebban, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden
verantwoord als deze vsorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd a1n. Baten (waaronder nagekomen
budgetaanpassingen) en lasten utt voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken ot diensten worden
gewaardeerd tegen de re{àelë waarde, voor zover die bepaalbaar Ís. ln
dat gevàl worden zadanige baten in de staat vaR baten en lasten
verantwoord.



2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Be ryenfficafie rsals rc*gf:

Vervoemmíddekn
lnventaris

ïotaa* rna&griële vaste activa

llef urg*aop *s aís u#gf 
'4asd"te 

gës@ni

Boekuraarde per 1 ianuari
Bii: lnwest*ringen
S.f: Afsolerijvimgen
Af: Torugnarne qeheel afges*lrreven activa
A,f: Desinvesteringen hoekrnmade

rBoekuraarde per 31 derermhr

Af : I nves b ringsst*bsidi* s

lBoe*<umarde raa aftrek imvesterringssuhsldies

2. Varderingen en overlopende activa

§e specrfiw,Se ís aís voJgrfl

Vorderingen ult hoofde van subc§dies
Overige vorderilngen

T'otaatr vordertngen en overlopende activa

3. Liquide middelen

Oe specrfrea$e ís a/s roJgf,;

Rekening courË nt Rabobank
§paanekenÍng Rabob,ank

ïoiaal lilquide m{ddeNen

UOEIT§ELTÀ§IIEIN"}IL
tu?idden-Grpnrm#€#

31-12-2S18 31-12-2017

6.487
8.606

15_§93

2018 afr1V

15_923

41"826
- 10.529

- 3-784

?4"729
0

-8.80S

0

43"43§ 15.923

- 28.343

15_093

1§.§23

CI

31-12-2S1S 31-12-2817

4.25; * J?O

4"256 8.27S

3'1-1e-2018 31-12-2017

12"936
125

5"330
22.11§

13_061 27"44,6



PASSIVA

4. Eigen Vermogen

Ídef ergrara MeÍrÍ?ogre,r? besfaaf uÍf de wÍgremde mmporentem""

tBestemrn*ngsrsserve investerÍngen
Eestremrningsreserve goederen
Eest*nnrnlngsresen/ë calannib[àen
\lrlie reserve

ï'otaaleigen vennogen

ffeÍ ue#oop ís rís rcígf $E€r fB gevr,il:

EestenrmllqsresÈrïe investerfingen
BestemrnirqsreserïrÉ goederen
lBesternmingsreservè calamik ib n
Vrije reserue

iBoekuraarde pen 31 deenfur

u0ËD§El"§frtlÍEt.NL
Mídden-§roníns!*n

3it-12-?018 31-12-20X7

x4.000
14.0&$
ïs.00§

- 11.671

20"00CI
14.000
10.000

-11.@7

26_33S 32.903

§aldo per Onttsekking{-} Saldo per
31-12-2CIl7toevoeging{+i 31-X2-2018

20.000
14-000
10.ffis

- 11.Ogtr

- 6.00§ 14_000
14"00s
1CI.CIS$

-1,1.670

- 6.573 2S.330

De bestenrmimgsresËrvë irnreoÉeringen is vssr noo&akelffie vervanging Lran transportneiddelen en
Jaar.lilks wordt m.b,v va*gesteH protocol beoordeeH oÍ dtsee vqldoende is.

lDe bestenarmingueserve goederen is gevornd in g*val van stagmatira bii de aanlev+ring van goedercm,

Jaarlfiks wordt aan deze rcserve, indhn npgelii}( godctee:d, tgt ruEximaal € 15.0m,-.
De bEelermrnfingpresenrc cal&rniteiten, Deae rcserve is er orm een deel van & exploÍta'tirakosten vervoer
lruisves'ling vsor ën ]aar ts kunnen dekken"

5, Kortlopende schulden en overlopende passrva

,Oe spec,Ífm&b ,b aís rcígf;

Rekening courcnt §t Farel
hrlog te bek|en overtge kostan

Tohal l«orflopemde schuHen en ovorlopende passlva

3:l-12-2018 31-12-2fi17

8.080 3..821

6.080 2.821
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten

6. DonaÍies
Realisatie

2018
Begroting Realísatie

2018 2417De specifcaÍre is als volgt:

Giften bedrijven en instellingen
Bijdrage St. Parel
Bijdrage Fondsen
Giften Kerken
Giften particulieren
Overige

Totaal Donaties

7. Sponsering

§e specifcaÍre rs afs volgd:

Sponsering bus

L Subsidíes

De speciícaÍre is als ro$:

Gemeente Hoogezand§appemeer
Gemeente Slochteren
Gemeente Midden-Groningen
Provincie Groningen

Totaal subsidies

9. Overige opbrengsten

De specrfrcafie rc als uolgÉ:

Biidrage Voedselbank NL
Overige

Totaalsubsidies

,:* 1.013

4.500 4.806
8.000 s.8-61

14.559 13.500 15.679

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2A17

1.637 1.000 3.159

í,000 3.159

Realisatie Begroting Reatrisatie
2018 2018 2417

1.085

7.30;
6.17',|

zq.ioo
3.300

r r.ioo
3.300

9.000
2.500

3.000

28.000 14.800 14.500

Realisatie Begroting Realisatie
2A18 2018 2017

2.955
1.285

5.469 3.200 4.?40

3.000
200

3.412
2.057
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Lasten

10. Afschrijvingen op vaste activa

De gpeeaAersals mlgÉ:

Afschrijuing inventaÍis
Afschdjving vervoermiddel
Vrijval ontvangen investeringsgÉlden

Tdaal afschriiving vasÍe acÍia

1 1. Oveige bedrijfskosten

Kasten Íen §eàoeve van ldanfun

lnkoop goedemn

IoÍaaÍ kosÍsr Lb.v. klanten

Elesíuurp +n wiiwí$igerskosfun
Vezdrering uriitflifl bërs en bestuur
Orerige wijwilligËrskosten

Totaal bestuur en wiiwilligen;ka§en

HrisveslÍngskosÍen
Huuranerfoacht
Energle on Y$ater

Onderhoud 6n inÍichting 1)

Overtgehuisveslingskosten a)

Iofaal huisvesfir4n*iosfen

Erandstof
Belastingen en heffi*gen
Verzekefingen
Ondettoud
Kilometervergoding
Ververckoeten Noordeliike Voedselbanken
Overige vëÍvoerskosten

Totaal Veruoonskosfan

Organisafiekoslen
Contributiee én dbqnilëmèÍten
Kosten hard- en soflrrare
Redame -relatie*represëntatieko$ten
Telefmn
Overige organisetiekostan

Ioíaal OrganisaÍrekosen

Totaal overige b€dÍijÉkostèn

Realisatie Bryroting Realisatie
2018 2018 2A17

4.417
s.118

4.796

6.8m
6.000

-10.9m

2.9a2
5.904

-8.806

t.?33 1.9m

1.526 1.000 6.346

1.526 í.000

Realisatie Begroting
2018 2018

6.&+0

Realisatie
2417

1-030 1.§o0 Lffi
Í.030 1.500 1.88í

2A-n4 21.2W
6.271 3.500

8.436
2.783

10.420 23.500 17.788
6.§84 5.000 2.7W---a3m-=-ffi--*-íí6r

2.7U
2.1',13
1.94e
1.5r6

778
580
122

3.5@
2"(m
1"§00
2.500
r.000
í.m

3.218
1.922
í.329
4.85§

8M
1.727

187

9.835 11.5m 14.082

395
8?í
go4

1.§89

,oo
200

1.200
1.0m

4;
127

1.013
1.ö35

4.168 2.Sm 2_XA

60.0e6 6s.700 §6.3?5
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12. Financiële baten en lasten

De specifrcatie rc als volgÉ;

Rente banktegoeden

13 Bipondere bate

Realisatie
2018

Begroting
?018

somffi
Midden-Groningen

Realisatie
?a17

1-9

5.560

Aan de bestuuurdels zijn geen leningen, vooltcfiotten en garanties verstrekt en ook
voor de door hen venichte uerlzaamheden.



3 Overige gegevens

3.1 Niet uit balans blijkende verplichtingen

.€
Huur:
Produktieweg 1, Horyezand 33.7§0

__93..I99_

3.2 Voorstel nadelig saldo

- 6.000

- 573

T.l.v. bestemrningsreserue investeringen
T.l.v. bestemmingsreserve goederen
T. Lv. bestemmingsreserve calamiteiten
T.l.v. vrije reserve

Dit voorstel in jaamekening venrerkt
- 6.573


