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Aan het bestuur van
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam
Keilestraat 65a
3029 BR Rotterdam
Rotterdam, 17 juni 2021
Geacht bestuur,

1.1 Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van Stichting Voedselbanken Nederland, Regio
Rotterdam samengesteld.
Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam te Rotterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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. 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 Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam.
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.
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1.3 Resultaten
Bespreking van de resultaten
2020
€

2019
€

Verschil
€

%

1.242.316

699.845

542.471

77,5

Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingslasten
Exploitatielasten
Verkooplasten
Autolasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

158.997
87.808
142.575
77.451
1.466
104.656
70.659
10.979

142.324
86.883
114.444
49.479
1.749
115.844
44.440
12.773

16.673
925
28.131
27.972
-283
-11.188
26.219
-1.794

11,7
1,1
24,6
56,5
-16,2
-9,7
59,0
-14,0

Som der bedrijfslasten

654.591

567.936

86.655

15,3

Bedrijfsresultaat

587.725

131.909

455.816

345,6

57

51

6

11,8

587.782

131.960

455.822

345,4

Baten

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

Het saldo van de baten en lasten bestaat uit een bedrag dat wordt gemuteerd op de overige
reserves die ter vrije beschikking van de stichting staan en een bedrag dat wordt gemuteerd op het
totaal van de bestemmingsfondsen waarover de stichting niet vrij kan beschikken.
Voor een specifcatie van deze bedragen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2 Staat van van baten
en lasten.
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2.1 Bestuursverslag
Algemene informatie
De Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam presenteert u hierbij de jaarrekening 2020.
Vanuit Rotterdam vervullen wij zowel de functie van lokale voedselbank als die van
distributiecentrum (DC).
In de Regio Rotterdam zijn 27 lokale Voedselbanken gevestigd, die samen 6376 huishoudens (stand
1 januari 2021) wekelijks van een voedselpakket voorzien. Het DC voorziet alle 27 lokale
voedselbanken van voedsel dat mede via Voedselbanken Nederland is geregeld (ongeveer 4000 ton
voedsel per jaar). Iedere voedselbank vult dit aan met lokaal verkregen voedsel van winkels en
bedrijven in de buurt.
Vanuit Voedselbank Rotterdam voorzien we wekelijks 6376 huishoudens van voedsel. Hiervoor, en
voor een aantal omliggende voedselbanken, worden wekelijks 3200 kratten voedsel gemaakt om uit
te delen (los van de winkel die we ook hebben).
Belangrijke uitgangspunten voor Voedselbank Rotterdam zijn:
1. Het verkrijgen van voldoende voedsel om alle cliënten van een goed voedselpakket te kunnen
voorzien;
2. Het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de organisatie op verantwoorde wijze te
leiden en in stand te houden;
3. Zorgdragen voor een verantwoord beleid m.b.t. de voedselveiligheid;
4. Het voorkomen van voedselverspilling.
Zoals bij alle aangesloten Voedselbanken wordt al het werk gedaan door alleen maar vrijwilligers. De
locatie Rotterdam telt ongeveer 600 vrijwilligers: 250 vrijwilligers bij de voedselbank en het
distributiecentrum en 350 vrijwilligers bij de 26 uitdeelpunten en de nieuwe supermarkt binnen de
gemeente Rotterdam.
Het verloop onder de medewerkers is best wel groot. Daarom vergt het veel inspanning om
voldoende vrijwilligers te vinden, met name op de coördinerende en leidinggevende posities. Dit is
wel een zorgpunt.
In het kader van organisatie ontwikkeling is in 2020 begonnen met de opzet van een andere
overlegstructuur en een duidelijker organisatieopbouw. Dit traject zal in 2021 voortgezet worden.
Hieronder valt ook de herontwikkeling van de vrijwilligersraad en de introductie van een
integriteitscode.
Het sterk variërende aanbod van voedsel blijft een uitdaging. Bezien dient te worden op welke wijze
de voedselbank/DC de bestaande systematiek van aanlevering en distributie kan verbeteren. Dit zal
ook een grote inspanning van de vrijwilligers vragen. Dit blijft dan ook een thema voor 2021.
In 2020 is onze Voedselbank twee keer geïnspecteerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voor
de tweede keer op rij hebben we 100% gescoord op Voedselveiligheid. Een knappe prestatie van
alle vrijwilligers.
In 2020 is de relatie met de gemeente Rotterdam verder ontwikkeld. Met name aan het
subsidiebeleid en de inzet van welzijnswerk voor het aandragen van nieuwe cliënten is veel
aandacht besteed.
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Ook is een provinciale subsidie toegezegd voor investeringen die de duurzaamheid verhogen én
besparingen opleveren.
De gebiedsontwikkeling van onze vestigingsplekken, het M4H gebied, krijgt langzaam vorm. Daarbij
is het zeker dat we met het kantoor en wellicht ook met het DC te zijner tijd zullen moeten
verhuizen.
Op dit moment wordt gekeken naar alternatieven om kantoor en DC in één pand onder te brengen.
Dit project zal de komende tijd vorm en inhoud worden gegeven.
Voor U ligt het financieel jaarverslag 2020, mede dankzij de inzet en medewerking
van de financiële afdeling en de penningmeester.
Het jaar 2020 was financieel gezien een positief jaar. Ondanks enkele hogere kosten laten de
jaarstukken een positief resultaat zien van circa 588.000 euro. Dit positieve resultaat is
hoofdzakelijk het gevolg van de ontvangst van circa 500.000 euro voor toekomstige verbouwingen
en eventuele verhuizing. Daarnaast zijn een aantal eenmalige donaties ontvangen waardoor er circa
77.000 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
In 2020 zijn de afspraken tussen de aangesloten voedselbanken en het distributiecentrum (DC) beter
vastgelegd, waardoor enerzijds het DC geen risico meer loopt op onbetaalde bijdragen van
voedselbanken en anderzijds de voedselbanken transparantie wordt geboden in het financiële reilen
en zeilen van het DC.
Het Bestuur heeft een zeer positief gevoel over al het werk van de vrijwilligers
in de organisatie, waardoor het mogelijk is geweest ook in 2020 weer veel gezinnen van de
noodzakelijke pakketten te voorzien. Uiteraard geldt de dankbaarheid ook voor de vele leveranciers
van het voedsel en de verstrekkers van de financiële en materiele middelen.
Vooruitkijkend naar 2021 weten we inmiddels dat we nog steeds te maken hebben met covid-19.
Dit virus heeft ook op de Voedselbank Rotterdam alsmede het distributiecentrum grote impact. We
hebben diverse maatregelen getroffen om voor alle vrijwilligers een veilige werkomgeving te creëren.
Mede door deze maatregelen en bereidwilligheid van onze vrijwilligers hebben we onze deuren niet
tijdelijk hoeven sluiten. Daarnaast hebben we ook veel financiële steun ontvangen zodat we iedereen
van voldoende voedsel kunnen voorzien. We verwachten deze moeilijke periode goed door te
komen.
De toekomst van Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam ziet er voor 2021 hoopvol
uit, hoewel voorzichtigheid geboden blijft.
Natuurlijk mag u ons, het bestuur, te allen tijde bevragen. U bent van harte welkom.
Rotterdam, 17 juni 2021
A.H. van Bavel
R. van Gemert
J. Mostert
C.V. Slijkerman
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3.1 Balans per 31 december 2020
(na batig saldoverdeling)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

187.741
11.152
747.425

228.853
25.567
536.876

Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouwingen
Machines en installaties
Andere vaste middelen

Financiële vaste activa

1

2

946.318

791.296

6.240

-

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

3

5.765

10.801

36.984

27.161

4

5

Totaal activazijde
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42.749

37.962

778.175

411.930

1.773.482

1.241.188
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31 december 2020
€
€

PASSIVA

31 december 2019
€
€

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen
Overige reserves

6
7

1.574.835
167.468

1.064.311
90.209
1.742.303

1.154.520

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden
Overlopende passiva

8
9

28.022
3.157

Totaal passivazijde
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37.512
49.156
31.179

86.668

1.773.482

1.241.188
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020
€
Baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Exploitatielasten
Verkooplasten
Autolasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

2020

12
13
14
15
16
17

€

2019

1.242.316

10

11

€

87.808
158.997
142.575
77.451
1.466
104.656
70.659
10.979

€
699.845

86.883
142.324
114.444
49.479
1.749
115.844
44.440
12.773

Som der bedrijfslasten

654.591

567.936

Bedrijfsresultaat

587.725

131.909

57

51

587.782

131.960

494.536
-3.456
-8.596
-40.962
-7.287
76.288
77.259

250.000
-15.119
-4.325
7.251
-70.217
-7.635
-59.995
22.500
9.500

587.782

131.960

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

18

Netto resultaat
Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Overige reserves

verhuizing/verbouwing/winkels
voedingsmiddelen
koelboxen
koelketen loods 9
verhuizing en verbouwing 65a
inventaris/hardware
vrachtwagens
supermarktbonnen
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam (geregistreerd onder KvK-nummer 24293969),
statutair gevestigd te Rotterdam, is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen
enerzijds de verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de groeiende armoede in
Nederland. De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het verstrekken van verkregen voedsel aan de
armste mensen in Nederland en dat te realiseren met uitsluitend vrijwilligers.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam is feitelijk gevestigd op Keilestraat 65a, 3029
BR te Rotterdam.
Informatieverschaffing over continuïteit
De gevolgen van het coronavirus COVID-19 zijn voor de stichting, op het moment van opmaken van
deze jaarrekening, niet van zodanige aard dat er sprake zou kunnen zijn van ernstige onzekerheid
over de continuïteit van de organisatie.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
De terreinen worden niet afgeschreven.
De gebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 20 jaar.
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Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzondere
waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de
tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Rekening-courantschulden bij
banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De
liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is
(Overige reserves) en welk gedeelte is 'vastgelegd'.
Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheden is gegeven,
dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als
'vastgelegd' vermogen. Deze beperking in het besteding kan door het bestuur van de stichting of
door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd, dan wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling
van ieder bestemmingsfonds vermeld.
Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld, worden
vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het
bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële
waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds. Een onttrekking aan het
bestemmingsfonds wordt als baten c.q. negatieve last verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie
op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief
het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Giften en baten uit fondsenwerving
Giften worden verantwoord in het jaar waarop de giften betrekking hebben.
Giften met een specifieke bestemming worden rechtstreeks in mindering gebracht op de kostensoort
waar de gift betrekking op heeft resp. toegevoegd aan de bestemmingsreserve waarop de giften
betrekking hebben.
Overige baten worden verantwoord in het jaar waarop de baten betrekking hebben.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs.
Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven

15

Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, Rotterdam

3.4 Toelichting op de balans
Vaste activa
1 Materiële vaste activa

Verbou- Machines en Andere vaswingen installaties te middelen
€
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

411.123
-182.270

79.318
-53.751

765.463
-228.587

1.255.904
-464.608

228.853

25.567

536.876

791.296

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
aanschaffingswaarde
Afschrijvingen op desinvesteringen

-41.112

-14.415

330.075
-111.684

330.075
-167.211

-

-

-54.088

-54.088

-

-

46.246

46.246

Saldo mutaties

-41.112

-14.415

210.549

155.022

411.123
-223.382

79.317
-68.165

1.041.450
-294.025

1.531.890
-585.572

187.741

11.152

747.425

946.318

Boekwaarde per 1 januari 2020
Mutaties

Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2020

2 Financiële vaste activa
Waarborgsommen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

6.240

-

5.765

10.801

Vlottende activa
3 Handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4 Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen donaties en legaten
Vooruitbetaalde verzekering
Servicekosten
Contributies
Nog te ontvangen posten
Diversen
Energiekosten

31-12-2020
€

31-12-2019
€

24.000
1.303
4.099
871
1.761
4.950

20.000
1.359
2.729
3.057
16
-

36.984

27.161

23.381
250.000
4.525
2.055
250.000
244.000
1.993
2.031
64
126

25.338
380.000
5.775
224
484
109

778.175

411.930

744.536
12.793
43.825
15.437
149.844
4.490
574.450
29.460

250.000
12.793
47.282
24.032
190.806
11.777
498.161
29.460

1.574.835

1.064.311

5 Liquide middelen
ING rekening-courant
ING spaarrekening
Rabobank rekening-courant .26
Rabobank rekening-courant .74
ING Vermogen Spaarrekening
Rabobank BedrijfsSpaarrekening
Rabobank rekening-courant .15
Rabobank rekening-courant .87
Kas
Overlopende kruispost

6 Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds

verhuizing/verbouwing/winkels
voedingsmiddelen
koelboxen
koelketen loods 9
verhuizing en verbouwing 65a
inventaris/hardware
vrachtwagens
supermarktbonnen
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Bestemmingsfonds verhuizing/verbouwing/winkels
In het boekjaar zijn diverse donaties ontvangen van diverse partijen voor een totaal bedrag van
€ 500.000, waaronder een donatie van de Stichting Keigoed van € 80.000. Het totaal van deze
donaties dient te worden aangewend voor uitgaven met betrekking tot de verhuizing naar een
nieuwe locatie en de verbouwing daarvan, alsmede voor uitgaven met betrekking tot de nieuwe
winkels.
De afschrijvingskosten die samenhangen met de koelketen worden onttrokken aan het
bestemmingsfonds (2020 € 5.464).
Bestemmingsfonds voedingsmiddelen
Op deze reserve hebben in het boekjaar geen mutaties plaatsgevonden.
Bestemmingsfonds koelboxen
De koelboxen zijn nodig om gekoeld voedsel te transporteren naar de verschillende uitdeelpunten.
De afschrijvingskosten die samenhangen met de koelketen worden onttrokken aan het
bestemmingsfonds (2020 € 3.456).
Bestemmingsfonds koelketen loods 9
De koelketen wordt gebruikt voor de opslag van gekoelde producten.
De afschrijvingskosten die samenhangen met de koelketen worden onttrokken aan het
bestemmingsfonds (2020 € 8.595).
Bestemmingsfonds verhuizing en verbouwing 65a
In 2015 is € 389.391 ontvangen voor de verbouwingen en verhuizing naar Keileweg 65a. Dit
bedrag is gedoneerd door Stichting vrienden van de Voedselbank. In 2016 is aanvullend € 10.694
ontvangen.
De afschrijvingskosten die samenhangen met de verbouwing worden onttrokken aan het
bestemmingsfonds (2020 € 40.962).
Bestemmingsfonds inventaris/hardware
De afschrijvingskosten die samenhangen met de aanschaf van inventaris/hardware worden
onttrokken aan het bestemmingsfonds (€ 2020 € 7.287).
Bestemmingsfonds vrachtwagens
Het bestemmingsfonds mag worden aangewend voor de aanschaf van vrachtwagens. In 2020 is €
125.692 ontvangen voor de aanschaf van vrachtwagens.
De afschrijvingskosten die samenhangen met de de aanschaf van vrachtwagens worden onttrokken
aan het bestemingsfonds (2020 € 49.403).
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Bestemmingsfonds supermarktbonnen
Op deze reserve hebben in het boekjaar geen mutaties plaatsgevonden.
2020
€

7 Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

2019
€

90.209
77.259

80.709
9.500

167.468

90.209

-

49.156

3.157

-

Kortlopende schulden
8 Overige schulden
Vooruitontvangen posten
9 Overlopende passiva
Nog te betalen WOZ belasting
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, heeft een huurverplichting bij Havenbedrijf
Rotterdam N.V. per 1 december 2014 voor het huren van een bedrijfsruimte aan de Keileweg 65a.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 1. Daarnaast is er een jaarlijkse verplichting voor het
onderhoud van circa € 15.000. De overeenkomst is afgesloten voor een periode van 10 jaar tot en
met 30 november 2024.
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, heeft een huurverplichting bij Havenbedrijf
Rotterdam N.V. Er is een loods ter beschikking gesteld aan Stichting Voedselbanken Nederland,
Regio Rotterdam (Keilestraat 9) voor € 1 per jaar en dit wordt jaarlijks verlengd.
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, heeft een huurverplichting bij Stichting
Havensteder per 1 mei 2020 voor het huren van een bedrijfsruimte aan de Mathenesserweg 21b te
Rotterdam. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 24.960. De overeenkomst is afgesloten voor
een periode van 5 jaar tot en met 30 april 2025 met een aansluitende verlengingsperiode van 5 jaar
derhalve lopende tot en met 30 april 2030.
Gebeurtenissen na Balansdatum
De gevolgen van het coronavirus COVID-19 zijn voor de stichting, op het moment van opmaken van
deze jaarrekening, niet van zodanige aard dat er sprake zou kunnen zijn van ernstige onzekerheid
over de continuïteit van de organisatie.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

10 Baten
Bijdrage Voedselbanken Nederland
Giften en baten uit fondsenwerving
Bulkgoederen

158.008
1.002.784
81.524

72.316
493.718
133.811

1.242.316

699.845

126.289
31.719

59.775
12.541

158.008

72.316

75.135
222.840
621.709
80.000
3.100

37.863
46.655
157.500
250.000
1.700

1.002.784

493.718

138.999
-57.475

187.750
-53.939

81.524

133.811

Bijdrage Voedselbanken Nederland
Bijdrage Voedselbanken Nederland inzake Distributiecentrum
Bijdrage Voedselbanken Nederland

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften tot € 1.000
Giften vanaf € 1.000 tot € 10.000
Giften vanaf € 10.000
Donaties Stichting Keigoed
Donatie accountantskosten

Voor het totale bedrag aan giften en donaties heeft een bedrag van
€ 363.992 betrekking op vrij te besteden bedragen. Een bedrag van
€ 625.692 dient te worden toegevoegd aan de bestemmingsfondsen.
Bulkgoederen
Doorberekende kosten bulkgoederen
Kosten bulkgoederen

Informatieverschaffing over andere baten
In het boekjaar zijn baten ontvangen in de vorm van zaken en diensten.
Het is niet doenlijk om de reële waarde hiervan in geld uit te drukken.

Samenstellingsverklaring afgegeven

21

Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, Rotterdam
2020
€

2019
€

Overige personeelskosten
Kantinekosten
Werkkleding, Arbo-kosten en BHV
Reiskostenvergoeding vrijwilligers
Studie- en opleidingskosten
Overige personeelskosten

13.266
16.012
49.020
5.134
4.376

12.655
15.934
53.038
1.994
3.262

87.808

86.883

41.112
14.415
111.684
167.211
-8.214

41.105
15.700
85.519
142.324
-

158.997

142.324

19.551
1
60.432
62.459
7.998
150.441
-7.866

13.311
1
39.207
74.157
1.514
128.190
-13.746

142.575

114.444

15.041
40.013
6.621
15.776

600
33.146
6.525
9.208

77.451

49.479

1.466

1.749

Bij de Stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
11 Afschrijvingen materiële vaste activa
Verbouwingen
Machines en installaties
Andere vaste middelen
Boekwinst vervoermiddelen

12 Huisvestingslasten
Huur en servicekosten Keileweg 65A en Mathenesserweg 21b
Huur Keilestraat 9
Onderhoud - en schoonmaakkosten
Energie en servicekosten
Gemeentelijke heffingen
Energiebelasting

13 Exploitatielasten
Inkoop goederen
Afvalverwerking
Ongediertebestrijding
Verpakkingsmaterialen

14 Verkooplasten
Reclame- en advertentiekosten
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2020
€

2019
€

15 Autolasten
Brandstofkosten
Reparatie en onderhoud
Assurantiepremie
Motorrijtuigenbelasting
Huur vervangend vervoer
Boetes en bekeuringen
Overige autokosten
Schades

33.070
36.487
24.689
2.241
1.377
683
1.681
4.428

37.638
41.530
20.389
2.556
2.007
185
5.297
6.242

104.656

115.844

13.748
450
32.310
24.151

9.012
610
21.609
13.209

70.659

44.440

1.287
5.391
3.100
976
225

454
5.505
5.209
740
865

10.979

12.773

57

51

16 Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden
Porti
Telefoon- en internetkosten
Computerkosten

17 Algemene lasten
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Accountantskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

18 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
Rotterdam, 17 juni 2021
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