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               Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA)

               Bestuur

               Argonweg 10

               3818 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098001                Amersfoort, 17 januari 2020

Betreft:      Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid bestuur

Werkzaamheden

Bevestiging

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te 

Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 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.

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

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. 
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Dagelijkse leiding:

Cieka Galenkamp (Hoofd Intake en casuïstiek) en Annita van 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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2.1  Verslag van het bestuur

Arie de Vries (voorzitter)

In de loop van het jaar heeft de Voedselbank het klantenaantal zien oplopen tot ruim 500, een stijging van 

20% ten opzichte van 2018 zonder dat de normen verruimd werden. Dit nog afgezien van de pakketten die 

gemaakt worden voor  Leusden en Woudenberg.

De financiële waarde van de pakketten blijkt niet uit de cijfers van de Voedselbank omdat het grootste 

gedeelte van de inhoud aan ons geschonken wordt. Een ruwe schattig van de winkelwaarde van alleen al de 

voedselpakketten bedraagt EUR 1,3 miljoen. 

Voedsel en producten voor de pakketten ontvangt de Voedselbank uit veel verschillende bronnen: grote en 

kleine bedrijven, supermarkten en inzamelingsacties. Om het pakket zo compleet mogelijk aan te bieden 

worden er op beperkte schaal producten aangekocht waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van financiële 

giften. 

De huisvesting en de kosten voor logistiek zijn de belangrijkste kosten. Belangrijk in 2019 is de aanschaf 

geweest van een nieuwe bestelbus (met koelinstallatie). In 2018 was hiervoor al EUR 42.000 ontvangen. Wij 

prijzen ons zeer gelukkig dat wij in 2019 het resterende bedrag ontvingen en tot aanschaf konden overgaan.

Wat is er in 2019 al zo gebeurd?  Een paar kleine voorbeelden: verbetering van de Arbo-technische 

omstandigheden, de aanschaf van een rollerbaan ter verhoging van de efficiency bij de uitgifte van de 

pakketten, verbetering van ons IT systeem, het starten met een nummertjes systeem bij de uitgifte waardoor 

onze klanten niet meer in lange rijen hoeven te staan maar rustig een kop koffie kunnen drinken.

We zijn trots op het cijfer van 8,6 dat we kregen voor Voedselveiligheid, met name omdat de regels complex 

zijn en er heel veel vrijwilligers op diverse afdelingen aan werken.

Op onze website werd een giftenknop geïnstalleerd. Er werd druk gebruik van gemaakt.

Een woord van dank aan de gemeente Amersfoort, onze Steunstichting, onze sponsoren, schenkers –vaak 

anoniem-  en 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

Het bestuur:

Hugo Barbas (penningmeester)
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen - 2.970

Overlopende activa 25.852 16.387

25.852 19.357

Liquide middelen 16.389 38.582

Totaal activazijde 42.241 57.939

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vermogen van de Stichting 34.389 10.325

34.389 10.325

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 614

Overige schulden 7.852 -

Overlopende passiva - 47.000

7.852 47.614

Totaal passivazijde 42.241 57.939

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17 januari 2020

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Donaties 81.163 67.800

Saldo 81.163 67.800

Huisvestingskosten 23.132 23.653

Autokosten 27.857 32.729

Kantoorkosten 5.807 7.347

Algemene kosten 304 349

Saldo overige kosten 57.100 64.078

Resultaat 24.063 3.722

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17 januari 2020

2019 2018
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (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 Voedsel-Focus Amersfoort (VFA), statutair gevestigd te Amersfoort is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 32111741.
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA - 1.408

Dubbel betaalde factuur - 1.562

- 2.970

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari 1.408 -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 -1.408 104.511

Stand per 31 december - 1.408

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 25.852 16.387

Liquide middelen

Rabo Verenigingspakket 15.971 36.501

Rabo Bedrijfstelerekening - 2.081

Kruisposten 418 -

16.389 38.582
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3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Vermogen stichting

Saldo 31 december 34.389 10.325

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren - 614

Overige schulden

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA 7.852 -

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari -1.408 -

Subsidies tbv steunfonds 52.515 -

Verrekeningen onderling in RC 6.745 -

Bijdrage 2019 Steunfonds aan VFA -50.000 -

Stand per 31 december 7.852 -

Overlopende passiva

Vooruitontvangen tbv aankoop nieuwe bus - 47.000

Dit saldo zal in 2020 verrekend gaan worden.
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Donaties

Giften particulieren 16.012 10.450

Giften kerkgenootschappen 8.931 9.725

Giften fondsen 5.980 6.235

Giften bedrijven 240 1.390

Bijdrage Stg Steunfonds VFA 50.000 40.000

81.163 67.800

Huisvesting

Huur pand 16.387 16.000

Onderhoud en inrichting pand - 102

Zakelijke belastingen - 161

Kosten hygiëne en ongediertebestrijding inclusief schoonmaak 6.745 7.390

23.132 23.653
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Logistiek, magazijn en uitgifte

Brandstoffen transport 8.950 11.162

Reparatie en onderhoud transport 2.321 8.363

Verzekering transport 4.568 4.663

Motorrijtuigenbelasting transport 3.056 3.448

Transportkosten: huur en inhuur 990 206

Bekeuringen 280 23

Koeling 2.271 657

Logistiek 2.300 30

Magazijn 3.121 4.177

27.857 32.729

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3.828 2.410

Drukwerk - 157

Aanschaf computers - 3.250

Telefoon- en internetkosten 1.979 1.367

Contributies en abonnementen - 163

5.807 7.347

Algemene kosten

Bankkosten 304 349
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