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               Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA)

               T.a.v. het bestuur

               Argonweg 10

               3818 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098001                Amersfoort, 13 mei 2019

Betreft:      Jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid bestuur

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit 

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor 

de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te 

Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de 

toelichting samengesteld.

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit 

kader uitgevoerde werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren 

en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met 

zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan 

een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met 

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Dagelijkse leiding:

Cieka Galenkamp (Hoofd Intake en casuistiek) en Anita Nieuwenhuizen (Hoofd bedrijfsvoering)

Blijkens de akte d.d. 14 november 2005 werd de  Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) per genoemde 

datum opgericht.

De doelstelling van Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) wordt als volgt omschreven:

Het helpen voorzien in goederen en middelen die noodzakelijk zijn om in het eerste levensonderhoud te 

voorzien van personen die daar door armoede (tijdelijk) onvoldoende (zelfstandig) toe in staat zijn en het 

tegengaan van verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de regio 

Amersfoort, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

2.1  Verslag van het bestuur

Amersfoort, 13 mei 2019

Het bestuur:

Arie de Vries (voorzitter)

Ruurd Postma (penningmeester)

De Voedselbank heeft over het afgelopen jaar aan gemiddeld 460 huishoudens diverse pakketten mogen 

verstrekken. 400 in Amersfoort en 60 in Leusden en Woudenberg. 

Wat niet uit de jaarcijfers blijkt is hoe groot de waarde is van deze vestrekkingen. De Voedselbank heeft over 

2018 circa 18.500 voedselpakketten, ruim 900 Kei-pakketten en ruim 700 Moeder & kind-pakketten 

verstrekt. De winkelwaarde van deze pakketten bedraagt circa 1,2 miljoen euro.   

Voor het samenstellen van deze pakketten is de Voedselbank voor het overgrote deel afhankelijk van het 

ontvangen voedsel en producten vanuit veel verschillende bronnen: grote bedrijven, supermarkten en 

diverse inzamelingsacties.

Om toch een verantwoord, evenwichtig en zo mogelijk compleet pakket aan te bieden is er op beperkte 

schaal producten ingekocht. Over 2018 bedroeg dit in totaal 25.500 euro, dit is 2 % van hetgeen de 

Voedselbank verstrekt.

De middelen voor deze aankopen heeft de Voedselbank via de Stichting Steunfonds ontvangen van bedrijven, 

particulieren, kerken en fondsen.

De huisvesting en de kosten van logistiek zijn de belangrijkste kostenposten van de Voedselbank.

Door een financiële meevaller zijn de huurkosten voor 2018 beduidend lager dan normaal. Het voordeel 

betrof voor 2018 (en 2019) 15.000 euro.

In 2018 is begonnen met het verkrijgen van exra subsidies voor de noodzakelijke vervanging van de grote 

bestelbus. Deze nieuwe bestelbus stelt de Voedselbank ook in staat tegemoet te komen aan enige Arbo 

vereisten. In 2018 is hiervoor al 42.000 euro ontvangen.
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 2.970 1.460

Overlopende activa 16.387 -

19.357 1.460

Liquide middelen 38.582 83.042

Totaal activazijde 57.939 84.502

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vermogen van de Stichting 10.325 6.604

10.325 6.604

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 614 -

Overige schulden - 77.511

Overlopende passiva 47.000 387

47.614 77.898

Totaal passivazijde 57.939 84.502

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 13 mei 2019

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Donaties 67.800 84.532

Saldo 67.800 84.532

Huisvestingskosten 23.653 39.019

Autokosten 32.729 32.463

Kantoorkosten 7.347 8.065

Algemene kosten 349 273

Saldo overige kosten 64.078 79.820

Resultaat 3.722 4.712

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 48

Som der financiële baten en lasten - 48

Resultaat 3.722 4.760

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 13 mei 2019

2018 2017
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De directe bestedingen worden verantwoord op het moment dat ze worden betaald.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor 

zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Opbrengsten worden verantwoord op het moment van ontvangst.

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 

vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA 1.408 -

Dubbel betaalde factuur 1.562 1.460

2.970 1.460

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari -77.511 -

Subsidie Gemeente Amersfoort -80.000 -

Verrekening betalingen -7.592 -

Bijdrage 2018 van steunfonds aan VFA 40.000 -

Fondsen tbv aankoop nieuwe bus 22.000 -

Overboekingen 104.511 -

Stand per 31 december 1.408 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 2019 16.387 -

Liquide middelen

Rabo Verenigingspakket 36.501 7.461

Rabo Bedrijfstelerekening 2.081 75.581

38.582 83.042
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017

€ €

Vermogen stichting

Saldo 31 december 10.325 6.604

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 614 -

Overige schulden

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA - 77.511

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari - 49.510

Subsidies tbv steunfonds - 70.000

Bedragen via steunfonds - 3.001

Bijdrage 2017 Steunfonds aan VFA - -45.000

Stand per 31 december - 77.511

Overlopende passiva

Vooruitontvangen tbv aankoop nieuwe bus 47.000 387

Dit saldo zal in 2018 verrekend gaan worden.
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Donaties

Giften particulieren 10.450 12.235

Giften kerkgenootschappen 9.725 4.942

Giften fondsen 6.235 15.505

Giften bedrijven 1.390 6.850

Bijdrage Stg Steunfonds VFA 40.000 45.000

67.800 84.532

Huisvesting

Huur pand 16.000 30.287

Onderhoud en inrichting pand 102 1.118

Zakelijke belastingen 161 272

Kosten hygiëne en ongediertebestrijding inclusief schoonmaak 7.390 7.342

23.653 39.019
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Logistiek, magazijn en uitgifte

Brandstoffen transport 11.162 8.253

Reparatie en onderhoud transport 8.363 5.777

Verzekering transport 4.663 5.964

Motorrijtuigenbelasting transport 3.448 3.428

Transportkosten: huur en inhuur 206 -

Bekeuringen 23 400

Koeling 657 2.733

Logistiek 30 1.507

Magazijn 4.177 4.401

32.729 32.463

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 2.410 2.239

Drukwerk 157 135

Aanschaf computers  (2017 server) 3.250 3.830

Telefoon- en internetkosten 1.367 1.680

Contributies en abonnementen 163 181

7.347 8.065

Algemene kosten

Bankkosten 349 273

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken - 48
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