
FINANCIEEL VERSLAG 2020

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Activa Passiva Baten Lasten
1 Materiële Vaste  Activa 4 Reserves

Vervoermiddelen 1.226€         6.127€           algemene reserve 86.950€      72.665€        6 Subsidie/fondsen 14.002€          20.302€         14 algemene kosten 3.505€             3.997€           
inventaris en inrichting 14.157€       16.644€         bestemmingsreserve MVA 25.654€      34.280€        7 Reclame Inkomsten 8.550€            8.000€           15 autokosten 7.065€             8.583€           

   Zonnepanelen 9.710€         10.799€         vervangingsreserve MVA 57.560€      48.934€        8 Fondswerving 61.220€          17.578€         16 huisvestingskosten 35.667€          29.499€         
   Automatsering 563€            710€               9 Inkomsten uit acties 12.913€          7.578€           17 exploitatiekosten 7.007€             4.363€           

18. Kosten Verbouwing en
       Verhuizing -€                     16.286€         

2 Liquide middelen
rekening courant 39.565€       11.623€         10 dotatie bestemmingsreserve -€                     -€                    19 kantoorkosten 2.487€             1.538€           
spaarrekening 109.257€    109.247€       11 Af: voorgenomen investering -€                     -€                    20 Kosten Vrijwilligers 2.476€             2.538€           

12 Financiële Baten -€                     -€                    21 Financiële Lasten 195€                135€              
5 Overlopende posten 13 Overige Baten 22 Afschrijvingen 9.646€             7.238€           

3 Overlopende posten vooruit ontvangen 2.500€        2.250€           - Overige Inkomsten -€                     -€                    23 Aankoop Voedsel 14.352€          
vooruit betaalde huur 2.024€         2.000€           nog te betalen 5.873€        1.701€           - Vrijval bestemmingsres. Huisvest. -€                     -€                    
 Waarborgsom huur 4.000€         4.000€           - Bijzondere Baten -€                     1.000€           24 Resultaat 14.285€          -19.719€       
nog te ontvangen 7.000€         -€                       Overige passiva 8.965€        1.320€           

Balanstotaal 187.502€    161.150€      Balanstotaal 187.502€   161.150€     Totaal 96.685€         54.458€        Totaal 96.685€         54.458€        

Zeist,  5 mei  2021

Toelichting Balans Toelichting Staat van Baten en Lasten

Stichting Voedselbank Zeist
Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten 

1 Materiële Vaste Activa
betreft de boekwaarde ultimo 2020 van de koelbus en de inventaris van het distributiecentrum en 
de winkel. Huurdersinvesteringen betreffen investeringen in een gehuurd pand.  In 2019 zijn i.v.m. 
met de ingebruikname van het nieuwe pand een aantal investeringen gepleegd, o.a. in inventaris
voor de winkel.

4 Reserves
De algemene reserve  is een continuïteitsreserve om het risico van een claim of ontbreken van 
inkomsten  in enig jaar af te kunnen dekken. De bestemmingsreserve MVA is gelijk aan de 
boekwaarde van de aanwezige MVA. De vervangingsreserve is gelijk aan de som van de 
afschrijvingen van de MVA in de afgelopen jaren plus bijzondere dotaties teneinde bij uitval van MVA 
onmiddellijk tot aanschaf van vervangende MVA over te kunnen gaan. 

5 Overlopende posten
Vooruit ontvangen bedragen betreffen met name de reclamegelden die we van logosponsors vooruit 
ontvangen hebben voor het voeren van reclame op de koelbus.

6 Subsidie/fondsen
Betreft gemeentesubsidie en de bijdrage van Voedselbanken NL. In 2019 is de subsidie van de 
Gemeente Zeist verhoogd i.v.m. de ingebruikname van het nieuwe pand. In 2020 heeft een 
verrekening plaatsgevonden n.a.v. nieuw gemakte  afspraken m.b.t. de jaarlijkse hoogte van de 
subsidie van de Gemeente Zeist.

8 Fondswerving
Betreffen giften, donaties en actiegelden van particulieren, bedrijven. kerkelijke instellingen, scholen 
e.d. voor de Voedselbank Zeist maar ook de financiële opbrengsten van specifieke acties van de 
vrijwilligers van de Voedselbank zelf

16. Huisvestingskosten
De stijging van de huisvestingskosten is een gevolg van de hogere huur voor de nieuwe  
accommodatie welke in de loop van 2019 in gebruik is genomen.              

18.  Kosten Verbouwing en Verhuizing
In 2019 is het distributiecentrum verhuisd naar de Kwikstaatlaan 44 te Zeist.  Dit pand  
is verbouwden ingericht ten behoeve van de nieuwe winkel.                                                        
De kosten van de verbouwing en de verhuizing zijn, na aftrek van de ontvangen
giften en donaties, direct ten laste van de exploitatierekening gebracht.

20. Vrijwilligerskosten
Hier onder vallen de post 'lief en leed' en 'vrijwilligersevents' zoals een jaarlijkse bijeenkomst voor de 
vrijwilligers. 

23.  Voedselaankopen. 
In verband met de beperkte aanlevering van voedsel door o.a. de coronapandemie is in 2020         
extra voedsel aangekocht. Ook is een bedrag gereserveerd voor aankopen in 2021.

24 Resultaat


