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Midden-Groningen
Algemeen

Oprichting

§tichting Voedselbank Hoogezand e.o. is opgericht bij notariéle akte
verleden op 26 oktober 201í en bij notariële acte verleden op 6 april
2018 is de naam gewijzigd in §tichting Voedselbank Midden-Groningen.
De §tichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nurnmer 53828801.

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

Statutaire doelstellin g
De stichting heeft ten doel
r 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 huishsudens ontvangen in de regel om de veertien
dagen een voedselpakket.

Vestigingsadres

Productieweg 1, 9601 MA Hoogezand

Vaststellen jaarreken in g

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 in de bestuursvergadering van
26 februari 2O?A vastgeeteld.

Bestuur

Het hestuur van de stichting is als volgt samengesteld:. De heer B.R. Munneke Voozitter. De heer J. Trip (penningmeester).
. De heer R. van der Wal
. Mevrouw M. Bosman-Pleiter
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2. Jaarrekening
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2.l Balans per 31 december 2019
(na resultaatbetemming)

( n a re s ultaatbeste mm@)

ACTIVA

VasÍe activa
Materiéle vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
LÍquide middelen

TOTAAL

PASSIVA

Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsreserve goederen

Bestemmingsreserve calamiteiten
Vrije reserve

Resultaat nog te verdelen

Kortlopende schulden
Krediteuren
Kortlopende sqhulden en ovedopende passiva

31 december2019 31 december20í8

6.920 Í5,CI93

6.920 Í5.0s3

3.214
18.984

4-256
13.061

24.Í,98

31.118

26.8Í0

4.308

31.118

17.317

32_410

20.000
Í5.000
13.000

- 21.Í90

14.000
14.000
10.000

- 1 't.670

4.308 6.080

26.330

6.080

TOTAAL 32.410



Til

Realisatie
2019

Begrcting
2019

Realisatie
2018

2.2 Resultatenrekening 201 9

Opbrengsten
Donaties
Sponsoring
§ubsidies + Overheísbijdragen
Overige opbrengsten

Lasten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Bijzondere bate

Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeg i n g/o ntre kki n g aan verm ogen
Bestemmingsreserve investeringen
Bestem m ingsreserue goederen
BestemmingsreseÍve calamiteiten
Vrije reserve

Totaa I res u ltaathestem m i n g

480 -5.500 {.573

€

20.636
0

28.800
7.322

€

15.300
1.000

28.000
6.000

t

14.559
1.637

28.000
5.469

56.759

Í.906
60.370

50.300

3.300
52.500

49.665

1.733
60.066

62.276

0

5.997

55.800 61.799

1

5.560

- 6.000

- 573

480 - 5.500 - 6.573

0
0
0

480 - 5.500
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten unrden slechts opgenomen voor zover zii op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verylichtingen en mogelijke vediezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht
genornen indien zij voor het opmaken ven de jaanekening bekend zijn
geworden.

Activa en passiva

ActNa en passva worden tn nët agemeen gewaaroeBru tegen oe
verkrijgings* of vervaardigingsprijs of de aetuele waarde. lndien geen
specifteke waarderingsgrondslag is vermsld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs

Materiéle vaste activa

De materiële vaste ectiva worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van oumulatieve atschriivingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

lnvesteringssubsidies worden in mindering gehracht op de boekwaarde
van de materiële vaste activa. Uit de balanspost investeringssubsidies
valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het beclrijfsresultaat vrij, in lijn
met dè afschrijvingstermijn van het gesubsidieerde actief. De vriival
wordt in de resuÍtatenrekening geplesenteerd als een rrermindering van
de afschrijvingen.

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

Vorderingen

Vorderingen worden opgënomen tegen reële waarde. Een voorzie*ing
op vorderingen wordt getroffen op grond van verwachte oninbaarheid.
Bij individueel belangrijke vorderingen geschiedt deze beoordeling van
verwachte oninbaarhekl op indivkluele bads. Voer indivldueel niet-
belangrijke vorderingen wordt de omvang van de vaoziening op
collectief statische wiize bepaald.

Liquide fiWelën

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoëdèn, voor zover niet
anders vermeld, staan dezen ter vrije beschikking van de stichting.
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G rondsl agen v an resu ltaathepal i n g

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 hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden
verantwoord als deze voozienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen
budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten die worden ontvangen 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 rran baten en lasten
vefrantwoord.



2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Materiële vasÍe aetiva

De specificatie is als volgl:

Vervoermiddelen
lnven&ris

Totaal materiële vaste activa

Hat verloop is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: lnvesteringen
Af: Afschrijvingen
Af: Terugname geheel afgeschreven activa
Af: Desinvesteringen boekwaarde

Boekwaarde per 31 december

Af : I nvesteringssu bsidies

Boekwaarde na aftrek investeringssubsidies

2. Vorderingen en overiopende aetiva

De specificatie is als volgt:

Vorderingen uit hoofde yan subsidies
Overige vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Rekening courant Rabobank
§paarrekening Rabobank

Totaal liquide middelen

!flm§ElË*ilXEr.r{L
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31-12-2A19 31-12-20íB

4"385
2.535

6.487
8.606

6.920 15.093

2019 2CI18

43.436
9.964

12.774

- 929

15.923
41.826

-10.529

-3.784

39.697 43.436

-32.777

6.920

- 28.343

15.093

31-12-2419 31-12-2018

5_2',14 4.256

5.214 4.256

31-12-2019 31-12-2018

18.859
126

-*1sffi5

12.936
125

13.061



Midden-Groningen

PASSIVA

4. Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de valgende componenten:

Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsreserve goederen
Bestemmingsreserve calamiteiten
Vrije reserve

Totaaleigen vermogen

Het verloap is a/s volgf weer te geven:

Bestemmingsrëserve investeringen
Bestemm ing$reserve goederen
Bestemmingsreserve calamiteiten
Vrije reserve

Boekwaarde per 31 december

26.810 26.330

Saldo per Onttrekking{-) Saldo per
31-12+018 tevoeging(+) 31-12-2019

31-12-2A19 31-12-2018

20.000
15.000
13.000

- 2í.190

14.000
14.000
ï0.000

-11.670

14.000
14.000
r0.000

- 11.670

6.000
í.000
3_000

-9.520

20.000
15.000
13.000

-21"190

26.330 26.810

31-1212019 31-12-2018

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

Rekening courant St Parel
Nog te betalen overige kosten

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

4.30; 6.080

4.308 6.080

De besternmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke vervanging van transportmiddelen en
inventarissen. Jaarliiks wordt aan deze reserve, indien mogeliik gedoteerd, totdat deze toereikend is,
De bestemmingsreserve goederen is gevormd in geval van stagnatie bij de aanlevering van goederen.
Het bestuur heefi besloten om vanaf boekjaar 2013 een bestemmingsreserve calamiteiten te vormen. Jaarlijks

indien nodig aan deze resërve gedoteerd totdat deze toereikend is om een deelvan de exploitatiekosten
of huisvesting voor een jaar te kunnen dekken.

Besloten is de bestemmingsreseryes te hercchikken naar reële waarden.
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten

6. Donafies
Realisatie

2CI19
Eegroting Realisatie

20í9 2018De specificatie is als voÍgt:

Giften bedrijven en instsllingen
B'rjdrage St. Parel
Bijdrage Fondsèn
Giften Kerken
Giften parliculieren
Overige

ïotaalDonaties

7. Sponsering

De specificatie rs als volgÉ:

Sponsering bus

8. SubsidÍes

De speeifrcatie is ats valgÍ:

Gemeente Hcogezand-Sappemeer
Gemeente Slochteren
Gemeente Midden-Groningen
Provincíe Groningen
Totaalsubsidies

9. Overige opbrenEsten

De specíftcatie rs a/s voígrÍ;

Bijdrage Voedselbank NL
Overige

Totaal subsidies

6.418

5.466
8.753

1.000

7.300
7.000

í.085

7.303
6.171

20.636 Í5"300 14.559

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

Í.000 1.637

1.000 1.637

Realisatie
2019

Begroting Realisatie
2019 2018

zc.iw
4.1W

z+.iaa zc"iw
3.300 3,300

28.000 28.000

Realisatie Begroting Realisatie
2015 2019 24ft

3.891
3.431

3.500 3.412
2.500 2.A57

7.322 6.00s 5.469



Lasten

trA. Afsehrijvingen oSt vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijving inventaris
Afschrijving vervoermiddel
VrijvaÍ ontvangen investeríngsgelden

Totaa! afschrijving vaste actia

11 . Overige bedrijfskosten

Kosten ten behoeve van klanten

lnkoop goederen

Tataal kosten t.b.v. klanten

Bestuurs -en vrtjwillige,rskosÍen
Vezekering vrijwilligers en bestuur
Overige vrijwilligerskosten
Totaal bestuur en vrijwilligerskosten

Huisvestingskosten
Huur en erfpacht
Energie en water
AfuaI
Onderhoud en inrichting
Overige huisvestingskosten

Tota a I h ui sv esíngskosÍen

Veruoerskosten
Brandstof
Belastingen en hefiingen
Verzekeringen
Onderhoud
Kilometervergoeding
Vervoerskosten Noordelijke Voedselbanken
Overige vervoerskosten

Totaal VervaerskosÍen

Organisatiekosten
Contributies en abonnementen
Kosten hard- en soffware
Reclame -relatie-representatiekosten
Telefoon
Overi ge organisatiekosten

Totu al Arganisatíekoste n

Totaal overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie
?a1g 2019 2018

4.914 4.900 4.411
7.860 7.600 6.118

-10.868 -9.200 -8.796

1.306 3.300 1.733

3.145 1.000 1.526

3.145 1.000 1.526

Realisatie Begroting Realisatie
2015 2019 2018

r.aga r.ooo r.óeo
1.898 1.08O Í.030

ïfilËIt§Ël§§ilIÍEm.Í{[
frrí i#de n - Ër"* n ír"r ry * n

20.224
6.271

10_429
6.584

23.000 23.300
1A.152 8.200

585
3.762 1.000
978 1.000

38_478 33.500 43.508

3.157
2.805
3.732
3.028

786

55

3.800
2.800
2.800
3.500
,TO

13"m0

2.7U
2.113
1.943
1.516

778
580
121

13.5$2 s_835

65
694

1.359
1.169

100
1.000
1.000
1.000

39;
821
964

1.988

3.287 3.100 4.Í68

60.370 52.500 60.066
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Realisatie
2018

Begroting
20í9

12. Financiële baten en lasten

De Wcifrcatie Ís als volgÉ;

Rente banktegoeden

13 Bijzondere bate

Realisatie
2019

5.9S7 - 5.560

Aan de bestuuurders zijn geen leningen, voors{hotten en garanties verstrekt en
hebben zii ceen bezoldiqing ontvangen voor de door hen verÍicfrtË ri,erkzaaínheden.



3 Overige gegevens

3.1 Niet uít balans blijkende verplichtingen

Huur:
Produktieweg 1, Hoogezand

3.2 Voorstel verdeling saldo en herschikking rese,,yes

T. g.v. bestemmingsreserve investeringen
T. g.v. bestemmingsreserve goederen
T.g.v. bestëmmingsreserve calamiteiten
T.l,v. vrije reserue

Dit voorstel in jaarrekening verwerkt

CD ïr[Gilsm.*Esxxr*-Ë
\ -r Midden-Graníngen

36.000
36.000

6.000
1.000
3.000

- 9.520

----60-


