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               Stichting Steunfonds VFA

               t.a.v. het bestuur

               Argonweg 10

               3812 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098002                Amersfoort, 17 januari 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid bestuur

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2019 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.

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 een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Steunfonds VFA te Amersfoort 

bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 met de toelichting 

samengesteld.

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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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Blijkens de akte d.d. 10 juni 2010 werd de Stichting Steunfonds VFA per genoemde datum opgericht.

De doelstelling van Stichting Steunfonds VFA wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De Stichting Voedsel-Focus-Amersfoort (VFA) financieel te ondersteunen, en voorts al hetgeen met één en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords.
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

2.1  Verslag van het bestuur

Het doel van de Stichting Steunfonds is het werk van de Voedselbank zo veel mogelijk te ondersteunen.

De steun bestaat met name uit:

          -   Het ter beschikking stellen van de dagelijkse leiding van de Voedselbank. Dit is mede mogelijk dankzij

               subsidie van de Gemeente Amersfoort.

          -   Het aankopen van producten om de voedselpakketten daar waar nodig aan te vullen, vaak met zuivel

              en fruit. In 2019 is daarvoor EUR 22.300 gedoneerd.

          -   Algemene financiële steun voor de voedselbank ter bestrijding van de algemene kosten (o.a. huur en 

              logistiek). In 2019 was hier een bedrag van EUR 50.000 mee gemoeid.

Daarnaast initieert, bemiddelt en verzorgt de Stichting Steunfonds incidentele aanvullende zorg voor de 

klanten van de Voedselbank. Deze kosten worden volledig vergoed door een aantal daarvoor bestaande 

fondsen, o.a. Stichting Kinderzorg in Utrecht en het Nationaal Fonds Kinderhulp in Deventer.

Met speciale giften organiseert de voedselbank de deelname van klanten en hun kinderen aan uitjes, 

bijvoorbeeld naar Walibi en het Openlucht Museum en deelname aan bijvoorbeeld een zeiltocht op de 

Eendracht en een voetbalclinic bij FC Utrecht. 

In een samenleving waarin het individualisme en de eenzaamheid toenemen, staat de voedselbank voor 

saamhorigheid en zingeving. De 160 vrijwilligers en de twee betaalde krachten (die er zelf ook veel vrije tijd in 

stoppen en deels dus ook vrijwilliger zijn) werken samen aan een complex bedrijf: een supermarkt waar ook 

nog eens nagedacht wordt over oorzaken van en oplossingen voor armoede.

Een woord van dank aan onze vele sponsoren en schenkers, van klein tot groot en vaak anoniem, alsmede 

aan ongeveer 160 vrijwilligers is hier op zijn plaats: zonder hen zou de Voedselbank niet in staat zijn dit 

prachtige, helaas noodzakelijke, werk te doen.

AMERSFOORT, 17 januari 2020

Riemke Leusink (voorzitter)

Het bestuur:

Hugo Barbas (Penningmeester)
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 7.852 334

Overlopende activa 1.114 -

8.966 334

Liquide middelen 135.848 127.924

Totaal activazijde 144.814 128.258

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17 januari 2020

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen

Buffervermogen * 135.596 122.334

135.596 122.334

Voorzieningen 

Donaties tbv uitjes klanten 4.597 -

4.597 -

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.136 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.360 2.093

Overige schulden 2.100 3.831

Overlopende passiva 25 -

4.621 5.924

Totaal passivazijde 144.814 128.258

* Het bestuur heeft op 6 januari 2020 een nota vastgesteld waarin de continuïteitsreserve (het buffervermogen) 

is vastgesteld op € 152.000. Dit is geschied door per kostensoort de risico's van de stichting te wegen.

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17 januari 2020

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Ontvangsten subsidies en giften 188.685 155.899

Inkoop en bijdragen voor goederen 72.800 70.622

Som der ontvangsten 115.885 85.277

Lonen en salarissen 94.186 77.675

Overige personeelskosten 7.769 2.981

Verkoopkosten 239 870

Algemene kosten 429 407

Som der bestedingen 102.623 81.933

Resultaat 13.262 3.344

2019 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17 januari 2020
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

jaarverslaggeving. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.

Stichting Steunfonds VFA, statutair gevestigd te Amersfoort is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 3217 0456 0000.
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Rekening courant Stg Voedsel-Focus Amersfoort 7.852 -

Dubbel betaalde nota - 334

7.852 334

Rekening courant Stg Voedsel-Focus Amersfoort

Stand per 1 januari -1.408 -

Subsidies ontvangen voor steunfonds 52.515 -

Verrekeningen onderling in RC 6.745 -

Bijdrage 2019 Steunfonds aan Voedselbank -50.000 -

Stand per 31 december 7.852 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde premie verzuimverzekering 1.114 -

Liquide middelen

Rekening courant bank 7.657 25.168

Voedselrekening bank 1.867 2.648

Bank sociale ondersteuning 2.514 1.303

Deposito rekening 123.810 98.805

135.848 127.924
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

2019 2018

€ €

Kapitaal (buffer)

Stand per 1 januari 122.334 118.990

Resultaatbestemming 13.262 3.344

Stand per 31 december 135.596 122.334

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Donaties tbv uitjes klanten van de voedselbank 4.597 -

Donaties tbv uitjes klanten van de voedselbank

Stand per 1 januari - -

Dotatie 6.045 -

Uitje Walibi -1.448 -

Stand per 31 december 4.597 -
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.136 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.360 2.093

Overige schulden

Rekening courant schuld Stichting VoedselFocus-Amersfoort - 1.408

Reservering vakantiegeld 2.100 2.423

2.100 3.831

Rekening courant schuld Stichting VoedselFocus-Amersfoort

Stand per 1 januari 1.408 -77.512

Subsidies Gemeente Amersfoort - -80.000

Kostenverrekeningen - -7.592

Bijdrage 2018 - 40.000

Fondsen voor aankoop nieuwe bus - 22.000

Overboekingen -1.408 104.512

Stand per 31 december - 1.408

Overlopende passiva

Ontvangen bijdrage voor het jaar 2020 25 -
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Ontvangsten

Giften particulieren 33.786 24.012

Giften kerkgenootschappen 26.769 31.600

Giften bedrijven 19.313 7.172

Giften fondsen 17.621 9.749

Overige giften 1.196 3.366

Subsidie Gemeente Amersfoort - Algemeen Coördinator 50.000 50.000

Subsidie Gemeente Amersfoort - Bedrijfsleider 40.000 30.000

188.685 155.899

Uitgaven voedsel en ondersteuning

Inkopen voedsel e.d. 23.564 25.501

Bijdrage Stichting Voedsel-Focus Amersfoort 50.000 40.000

Ondersteuning (middels declaraties bij fondsen) - -

Ontvangst: Nationaal Fonds Kinderhulp -22.146 -13.033

Ontvangst: Stg. Kinderzorg Utrecht -4.598 -2.726

Ontvangst: Maatschappij van Welstand -2.379 -1.050

Ontvangst: overige fondsen en bijdragen -1.747 -2.565

Uitgaven: ondersteuning van onze medemens 30.106 24.495

72.800 70.622

Salarissen en inhuur

Algemeen coördinator (incl wergeversdeel sociale lasten) 48.412 63.519

Bedrijfsleider (inhuur) 45.774 39.156

94.186 102.675

Bijdrage Oranjefonds - -25.000

94.186 77.675

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding (december 2018) 6.347 750

Advies - 818

Verzuimverzekering 1.422 1.413

7.769 2.981

Verkoopkosten

Bedankjes, vrijwilligers-events - 134

Relatiegeschenken - 143

Overige kleine kosten 239 593

239 870

Algemene kosten

Bankkosten 429 407
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