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toÍÍdde n-Groníngen
Algemeen

Oprichting

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is opgericht bij notariële akte
verleden op 26 oktober 2011 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.

Statutaire doelstelling
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 jaarreken i ng

Het bestuur heeft de jaanekening 2021 in de bestuursvergadering van
18 januari 2022 vastgesteld.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
. De heer B.R. Munneke, voorzitter en secretariaat
. De heer R. van der Wal, intake en voedselveiligheid. Mevrouw M. Bosman-Pleiter, vrijwilligers
. Mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels, penningmeester
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31 december 2A21 31 december 2020

€€€€

8.700

2.1 Balans per 3í december 2A21
(na resultaatbetemming)

ACTIVA

VasÍe activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

TOTAAL

PASSIVA

Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve investeringen

Bestemm ingsreserve goederen

Bestemm ingsreserve calam iteiten

Vrije reserve

5.623

8.700 5.623

6.658
30.8CI5

42.994 37.463

51.690 43.086

20.000
15.000
13.000

-10.902

47.303 37.098

0
5.988

4.387 5.988

4.732
38.258

20.000
15.000
13_000

-697

KorÍlopende schulden
Krediteuren 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva 4.387

TOTAAL 51.690 43.086
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

2.2 Resultatenrekening 2421

Opbrengsten
Donaties
Sponsoring
Subsidies + Overheidsbijdragen
Overige opbrengsten

Lasten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Bijzondere last

Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeg i ng/o ntrekk i n g aa n verm agen
Bestem mingsreserve i nvesteringen
Bestem m ingsreserve goederen
Bestem mi ngsreserve calam iteiten
Vrije reserve

Totaa I res u lta atbeste m m i n g

€

27.535
1.400

31.400
20.550

€

19.000
2.000

31.500
6.500

€

38.754
400

31.600
5.653

80.885

2.931
67.528

59.000

2_100
57.500

76.407

2.120
63.999

70.459

0

- 221

59.600 66.119

10.205 - 600 1A_287

14.245 - 600 10.287

10.205 - 600 14.287
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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 worden slechts opgenomen voor zover z\ op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaanekening bekend zijn
geworden.

Activa en passiva

Actva en passua woroen m nfl aueÍneen gewaaroeero tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs

Mateiële vasfe acfiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd 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 atschrijvingstermijn 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.

Vordertngen

Vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde. Een vooziening
op vorderingen wordt getroffen op grond van verwachte oninbaarheid.
Bij individueel belangrijke vorderingen geschiedt deze beoordeling van
venrachte oninbaarheid op individuele basis. Voor individueel niet-
belangr$ke vorderingen vrordt de omvang van de vooziening 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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Grondslagen van resultaatbepal 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
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 zrjn. 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 van baten en lasten
verantwoord.



2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Materiële vasfe activa

De specificatie is als volgt:

Vervoermiddelen
lnventaris
Zonnepanelen

Totaal materiële vaste activa

Het verloop is als volgt weerte geven:

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

Boekwaarde per 31 december

Af: lnvesteringssubsidies

Boekwaarde na aftrek investeringssubsid ies

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificaÍle rs als volgt:

Vorderingen uit hoofde van subsidies
Overige vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa

3. Liquide middelen

De specificafib rs als volgt:

Rekening courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

Totaal liquide middelen
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31-12-2421 31-12-2020

2.187
5.745

768

3.286
1.528

809

8.700 5.623

2421 2A2A

64.5§6
30.696

- 16.333

39.697
35.823

-10954

78.929 64.566

- 70.?29

8.700

- 58.943

5.623

31-12-2021 31-12-2020

4.732 6.658

4.732 6.658

31-12-2021 31-12-2020

12.632
25.626

30.679
126

38.258 30.805
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31-12-2021 31-12-202CI

FíeÍ ueríoop lb eÍs voígtweer Íe geuen:

Bestemmi ngsreserue i nvesteri ngen
Besternmingsrese rve goederen
Beste mmi ngsrese rve cala miteite n
Vrije reserve

Boekwaarde p€r 31 december

5. Kortlapende schulden en overlopende passÍva

De specrÍ?caile is aís vo/gÍ:

Vooruitonfuangen post
Nog te betalen overige kosten

Totaal kortlopende schLrlden en overlopnde passiva

PASSIVA

4. Eigen Vermogen

Hef eigen ve{rnogefi besleaÍ ry$ de volgende carnponenten:

Bestemmi ngs reserve i nvesteri nge n

Bestem rni ngsreserye goede ren
B,estemmi ngsreseÍve cala rniteite n

Vrije reserve

Totaal eigen vermogen

20"s00
15"000
13.00CI

- sg7

2CI.000

15.000
13"000

-10"902

47.303 37"098

Saldo per Onttrekkingi-) Saldo per
31-12-2021 toevoeging{+} 31-12-2024

20.000
15"000
13_CI00

- 697 10.205

20"000
15.000
13"000

-1CI.902

47"303 10.205 37.098

Toelichting:

De bestennnringsreseryË investeringen is gevonnd voor noodzakelijke ve,rvanging van
nsportmiddelen en inyentarissenr" Jaarliiks trrerdt aan deze reserve, lndien rnogeliikgedoteerd,

De bestemmingsreserve goederen is gevornrd in geval van stagnatie bij de aanleverirrg van
l-let bestuqJr heeft besloten orn vanaf boekjaa,r 20'13 een hesternmingsrese'rve calarniteiten te
voffnen, Jaarlijks wordt indien nodig aan deze reserve gedoteerd tstdat deze toereikend is onr eem

el varr de kosten vervoer of voor een iaar te kunnen dekken.

31-12-2021 31-12-2020

3"920
466

3.900
2"088

4"386 5.988
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Opbrengsten

6. Donaties
Realisatie

2421
Begroting

?021
Realisatie

2420De specificafi'e rs a/s valgt:

Giften bedrijven en instellingen
Bijdrage Fondsen
Giften Kerken
Giften particulieren
Overige

Totaal Donaties

V. Sponsering

De specifrcafie r,s a/s volgt:

Sponsering bus

8. Suösr'dres

De specificaÍr'e /s als volgt:

Gemeente Midden-Groningen
Proyincie Groningen
Totaal subsidies

9" Overige opbrengsten

De specifícafie is als volgt:

Bijdrage Voedselbank NL
Overige

Totaal subsidies

27.535 38.000

7.562

5.458
14.515

5.000
6.000
8.000

19.000

14.774

8.106
15.873

38.752

Realisatie
2A21

Begroting
2021

Realisatie
2A2A

1.400 2.000 400
1_4AA 2.000 400

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2A2A

27.544
3.900

27.544
4.000

27.504
4.100

31.400 31.500

Realisatie Begroting
2421 2421

31.600

Realisatie
2024

18.379
2.171

4.000
2.500

3.372
2.281

20.550 6.500 5.653



Lasten

10. Afschrijvingen op vaste activa

De specificatie is als volgÍ:

Afsch r'ljvi ng inventaris
Afsch rijving vervoermiddel
Afschrijving zonnepanelen
Vrijval ontuangen investeringsgelden

Totaal afschrijving vaste actia

1 1 . Overige bedrijfskosten

Kosfen ten behoeve van klanten

lnkoop goederen

Totaal kosten t.b.v. klanten

B e stu u rs -e n vijwill ige rskoste n
Verzekering vrijwilligers en bestuur
Overige vrijwilligerskosten
Totaal bestu u r en vrijwilligerskosÍen

Huisvestingskosfen
Huur en erfpacht
Energie en water
Atual
Onderhoud en inrichting
Overige huisvestingskosten

Tota al h uisvesti ng skoste n

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

Totaal Veruoerckosten

4.113 1.000 3.573

4.113 1.000 3.573

g.ioa r.soo 1.080

9.4M Í.500 1.080

6.208
8.334
1.791

-13_442

6.800
6.000

-10.900

2.023
8.334

597
,8.834

2.931 1.900 2.fio

Realisatie
2421

Begroting
2021

Realisatie
2A20

25.080
2.201
2_227
6.111
1_118

21.240
3.500

23.500
5.000

23.635
6.955
1.916
9.098

457

36.736 53.200 42_060

3.457
2.894
3.481
3.857

1uo

3.500
2_000
1.500
2.500
1.000
1.000

3.679
2.850
3.998
2.467

7_21
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Realisatie
2021

Begroting
2421

Realisatie
2024

14.468 11.500 13.715
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Realisatie
2421

Begroting
2421

Realisatie
2A2A

Arganisatiekosfen
Kosten hard- en software
Reclame -relatie-representatiekosten
Telefoon
Overige organisatiekosten

Totaal O rg a n i s ati e koste n

Totaal overige bedrijfskosten

12. Financiële baten en lasten

De specificaÍrb r.s a/s volgt:

Rente banktegoeden

2-806 2.500

144
258
713

1.731

100
200

1.200
1.000

88
436
840

2.207

3.571

67.528 69.700 63.999

Realisatie
2421

Begroting
2021

Realisatie
2420

0

13 Bijzondere lasten - 221

Aan de bestuuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en
hebben zii oeen bezoldiqi voor de door hen venichte werkzaamheden.

Totaal aan éénmalige bijdragen ontvangen van Voedselbank NL calamiteitenfonds
€ 26.1 49,- besteed aankoop voeding.
Totaal aan éénmalige bijdragen ontvangen van gemeente Midden-Groningen uit
leefbaarheidsfonds € 6.000,- t.b.v. uitdelen van maaltijden.
Deze zijn volledig besteed aan het doelwaarvoor bestemd.
De onfuangsten en de uitgaven zijn via de balans venarerkt vanwege het incidentele
karakter.



3. Overige gegevens

3.1 Niet uit balans blijkende verplichtingen

Huur:
Produktieweg 1, Hoogezand

Andere aangegane verplichtingen

3.2 Batigsaído

T. g.v. bestemmingsreserve investeringen
T. g.v. bestemmingsreserve goederen
ï. g.v. bestemmingsreserve calamiteiten
T.g.v.vrije reserve

Dit voorstel in jaarekening verwerkt
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37.368

37.368

10.205
10.205


