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               Stichting Steunfonds VFA

               t.a.v. het bestuur

               Argonweg 10

               3812 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098002                Amersfoort, 8 februari 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid bestuur

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2020 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 2020 van Stichting Steunfonds VFA te Amersfoort 

bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 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 en Doelstelling

Achtergrond

Bestuur

De doelstelling van de stichting is:

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

'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.'

De Stichting Steunfonds Voedselfocus is in het leven geroepen om een financiële buffer te hebben als er 

minder geld binnenkomt bij de Voedselbank dan nodig is. Getracht wordt de exploitatie van de voedselbank 

ten minste 1 jaar te dekken. 

Het overige vrije vermogen wordt gebruikt om de voedselbank rechtstreeks te ondersteunen door 

bijvoorbeeld voedsel in te kopen.

Riemke Leusink (voorzitter)

Jelle Hekman (bestuurslid dagelijkse zaken)

Het bestuur van Stichting Steunfonds Voedselfocus bestaat uit drie bestuursleden:

Hugo Barbas (penningmeester)
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

2.1  Verslag van het bestuur

Het jaar van Corona'

Er werden flyers en posters geproduceerd en er werden regelmatig nieuwsbrieven aan de klanten uitgedeeld 

om ons corona-beleid onder de aandacht te brengen. We waren in maart en april vaker dan normaal in de 

media te zien en te horen: in landelijke, regionale en lokale kranten, tv en radio. Daarbij was onze boodschap 

steeds: aarzel niet om aan te kloppen bij de voedselbank, iedereen is op dit moment welkom.

Communicatie

We voelden ons als voedselbank gesteund door onze omgeving: de wethouder belde in maart direct om te 

informeren of we het wel redden, en meldde dat hij extra geld beschikbaar had voor het inkopen van voedsel 

als dat nodig zou zijn. Maar gelukkig bleken onze leveranciers, na wat onzekerheid in de eerste twee 

lockdown-weken, goed in staat om ons steeds van voldoende gezond voedsel te voorzien. Maar ook van 

andere kanten kwam extra hulp, bijvoorbeeld: de gezamenlijke Rotary-clubs van Amersfoort gaven € 7.000 

voor eieren met Pasen, de leerlingen van Scholengemeenschap Guido de Brès wisten €15.500 bijeen te 

brengen om jongeren te helpen. En zo waren er vele, vele anderen met grote en kleine giften.

Steun van de lokale omgeving

Het KAT had het rustiger, want er waren uiteraard minder vaak leuke uitstapjes voor onze klanten. Maar een 

uitstapje naar Walibi in de zomervakantie bleek gelukkig voor veel gezinnen nog wel mogelijk. Het bezoek 

van leerlingen van middelbare scholen aan onze voedselbank is voorlopig niet mogelijk. 

Klanten Activiteiten Team (KAT)

Want de intake, waarbij twee mensen dicht op elkaar zitten, werd even aan de kant geschoven, vanuit het 

besef dat mensen nu snel geholpen moesten worden, waarbij we de drempel zo laag mogelijk wilden 

houden. Vanaf juli zijn de intakers weer aan het werk gegaan, nadat hun kantoren coronaproof waren 

Intake

We zullen ons 2020 herinneren als het jaar van Corona. Maar ook als het jaar waarin we er ondanks de 

lockdown in slaagden om de voedselbank open te houden, dankzij de inventiviteit en energie van velen. 

Geluk bij een ongeluk was dat onze buurman (postbedrijf Sandd) op 1 maart zijn deuren sloot, en wij dankzij 

een gift van Voedselbanken NL de huur van die ruimte direct konden overnemen. Met enkele logistieke 

aanpassingen kon het uitdelen op woensdag en vrijdag ‘gewoon’ doorgaan, doordat de klanten nu snel door 

één zijde van het gebouw konden lopen en daarbij hun kant-en-klare pakketten van de tafel konden pakken.

Klanten moeten weliswaar soms lang buiten in de rij staan (er zijn in april paraplu’s aangeschaft om bij regen 

onder te schuilen), maar zij blijven slechts kort in de (grote en goed geventileerde) uitdeelhal, waardoor het 

gevaar van virusverspreiding minimaal is. In november kregen we, dankzij bemiddeling van de gemeente 

Amersfoort, drie grote tenten te leen van Defensie. Daardoor worden wachtende klanten beschermd tegen 

kou en regen. 

Omdat onze vrijwilligers gemiddeld vrij vaak tot de risicogroep behoren, kon een aantal van hen -tot hun 

verdriet- niet meer komen werken. Het was mooi om te zien hoe anderen zich dubbel inzetten en ook 

meldden zich veel nieuwe vrijwilligers.
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

2.1  Verslag van het bestuur

IT-ontwikkelingen

De voedselbank kreeg in december het certificaat ‘waarborg Voedselveiligheid’, met een 10 (vorig jaar 8,6). 

Sensz is een erkend zelfcontrolesysteem met het formele vertrouwen van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA).

Een muizenplaag lijkt effectief bestreden door het magazijn anders in te richten en zoveel mogelijk 

smakelijke hapjes in plastic bakken te bewaren.

Keuring Sensz

Er is inmiddels een Corona-protocol voor onze voedselbank vastgesteld en een 

Protocol voor melding van Coronabesmetting.

Omdat Covid-19 extra gevaarlijk is voor mensen met een slechte gezondheid (overgewicht, hart- en 

vaatziekten) hebben we weer eens kritisch gekeken of wij met de inhoud van onze pakketten bijdragen aan 

een goed leefpatroon. Een notitie getiteld ‘de samenstelling van onze pakketten en gezond voedsel’ 

verwoordt ons streven om daaraan bij te dragen.

Op 17 september nam Martin Borst afscheid als bestuurslid. Martin heeft die rol 12 jaar vervuld en was 

daarnaast ook op andere manieren (beroepshalve en als vrijwilliger) actief in het Amersfoortse sociale 

domein. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in restaurant Kroast ontving Martin uit handen van 

burgemeester Bolsius de Lenaert Nicasiusspeld, onder luid applaus van de aanwezige voedselbank-collega’s. 

Gelukkig blijft Martin nog werkzaam als coördinator uitdeel.

Sinds juli is Jelle Hekman bestuurslid: hij ondersteunt de dagelijkse gang van zaken en vormt daarmee een 

brugfunctie naar de rest van het bestuur. 

Bestuurswisseling

Corona-beleid

De stuurgroep IT heeft ook afgelopen jaar weer grote stappen gemaakt. Na de migratie van de oude servers 

naar de cloud (eind 2019) is de hardware opgeschoond (o.a. oude printers  en computers afgevoerd) en 

vervangen (de gemeente Amersfoort schonk ons een groot aantal gebruikte schermen). En wie de 

voedselbank belt, krijgt nu een heel vriendelijke stem te horen: Google Speech. Er wordt druk gewerkt aan 

een pasjessysteem. Het idee is dat alle klanten een pasje met een nummer en een barcode krijgen. Bij 

binnenkomst wordt dit pasje gescand, zodat we kunnen zien wie er binnenkomt. Hierdoor kan het 

uitdeelproces sneller verlopen, wat in coronatijden belangrijk, maar vooral ook voor de klanten prettig is.

Het aantal uitgedeelde pakketten groeide in het voorjaar geleidelijk aan tot ca. 10% meer dan normaal, maar 

in de zomer daalden die cijfers weer. Het jaar 2020 eindigde met 530 klanten, dat waren er 16 minder dan in 

2019. Opvallend was wel dat er zowel een hoge instroom was, van 443, als een hoge uitstroom van 459. Die 

hoge instroom lijkt verband te houden met de corona-crisis. Die uitstroom lijkt onder andere te danken aan 

de samenwerking tussen de voedselbank en de gemeente Amersfoort: onze afdeling intake brengt regelmatig 

casuïstiek onder de aandacht van de gemeente. Daarbij worden onderliggende oorzaken van armoede in 

beeld gebracht (b.v. te hoge huren of schuldenproblematiek), waarop de gemeente actie kan ondernemen. 

Daardoor konden meer klanten uitstromen.

Vanaf 5 november was er een derde uitdeelmoment, op donderdagmiddag. Hierdoor kunnen we het aantal 

bezoekers beter over de week spreiden, omdat het belangrijk is om, zolang het virus nog actief is, zo min 

mogelijk mensen gelijktijdig over de vloer te hebben.

Klantenaantallen
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

2.1  Verslag van het bestuur

Financiën

Door het klussenteam zijn weer veel klussen in het gebouw uitgevoerd. Corona vroeg om allerlei 

aanpassingen (o.a. spatschermen). Het IT Team zit nu in de voormalige kappersruimte en er zijn twee 

spreekkamers bijgemaakt in de Sandd-ruimte, zodat ook minima-coaches van de gemeente of budgetcoaches 

daar met klanten kunnen overleggen.

Klussenteam

AMERSFOORT, 8 februari 2021

Riemke Leusink (voorzitter)

Het bestuur:

De financiën van de voedselbank zijn goed op orde. De gemeente Amersfoort draagt de personele lasten en 

een deel van de huisvestingskosten. Voedsel krijgen we van de supermarkten, kleinere winkeliers en andere 

levensmiddelenbedrijven. Maar gelukkig zijn er ook veel andere bedrijven en fondsen die de voedselbank een 

warm hart toedragen. Ook de diaconieën van de kerken deden een ruimhartige duit in het zakje. Dit jaar 

kregen we (corona-effect?) ook opvallend veel schenkingen van individuele burgers, wat een mooie steun in 

onze rug is. Er waren door corona minder supermarktacties, maar we kunnen dankzij al die giften aanvullend 

voedsel, drogisterij-artikelen en babyspullen kopen. Van Voedselbanken Nederland ontvingen we in totaal € 

12.217. Daarvan was € 5.000 incidenteel voor huur in verband met Corona.

Het bestuur heeft in kaart gebracht hoe met de extra giften in corona-tijd wordt omgegaan: de verwachting 

is dat er in 2021 weer een toename van klanten zal komen en ons uitgangspunt is dat de financiële ‘corona-

reserve’ zoveel mogelijk aan onze (huidige en toekomstige) klanten ten goede moet komen, vooral in de 

vorm van voedsel of tegoedbonnen. 

De Amersfoortse voedselbank is helaas nog steeds een belangrijk vangnet dat mensen in een lastige fase van 

hun leven enige veiligheid en rust kan bieden. Tijdens de lockdown vielen de voedselbanken onder de 

definitie van cruciale beroepsgroepen. En ja, dat zijn we! Voedselbankvrijwilligers vervullen juist in corona-

tijd een vitale rol, en veel klanten spraken daar hun waardering en dankbaarheid voor uit. Het bestuur sluit 

zich daar volledig bij aan!

Hugo Barbas (Penningmeester)
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 668 7.852

Overlopende activa 1.271 1.114

1.939 8.966

Liquide middelen 308.186 135.848

Totaal activazijde 310.125 144.814

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 februari 2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen

Vrij vermogen 7.511 135.596

Continuïteitsreserve 152.000 -

Overige reserves 75.000 -

234.511 135.596

Voorzieningen 

Donaties tbv uitjes klanten van de 

voedselbank 72.236 4.597

72.236 4.597

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 1.136

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.278 1.360

Overige schulden 2.100 2.100

Overlopende passiva - 25

3.378 4.621

Totaal passivazijde 310.125 144.814

* Het bestuur heeft op 6 januari 2020 een nota vastgesteld waarin de continuïteitsreserve 

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

Ultimo 2020 is besloten extra € 75.000 toe te voegen vanwege verwachting toestroom klanten door 

pandemie.

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 februari 2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Ontvangsten subsidies en giften 275.904 188.685

Inkoop en bijdragen voor goederen 77.646 72.800

Som der ontvangsten 198.258 115.885

Lonen en salarissen 94.595 94.186

Overige personeelskosten 1.089 7.769

Verkoopkosten 3.195 239

Algemene kosten 465 429

Som der bestedingen 99.344 102.623

Resultaat 98.914 13.262

2020 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 februari 2021

 - 11 -



 

 

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

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen

Rekening courant Stg Voedsel-Focus Amersfoort 613 7.852

Overige vordering 55 -

668 7.852

Rekening courant Stg Voedsel-Focus Amersfoort

Stand per 1 januari 7.852 -1.408

Subsidies ontvangen voor steunfonds - 52.515

Verrekeningen onderling in RC -7.239 6.745

Bijdrage 2019 Steunfonds aan Voedselbank - -50.000

Stand per 31 december 613 7.852

Overlopende activa

Vooruitbetaalde premie verzuimverzekering 1.271 1.114

Liquide middelen

Rekening courant bank 172.945 7.657

Voedselrekening bank 6.540 1.867

Bank sociale ondersteuning 4.881 2.514

Deposito rekening 123.820 123.810

308.186 135.848
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

2020 2019

€ €

Kapitaal (buffer)

Stand per 1 januari 135.597 122.334

Resultaatbestemming 98.914 13.262

Mutatie af -227.000 -

Stand per 31 december 7.511 135.596

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari - -

Notitie bestuur 6 januari 2020: taxatie risico's per kostensoort 152.000 -

Stand per 31 december 152.000 -

Overige reserve

Stand per 1 januari - -

Verwachte toename klanten effect pandemie op samenleving 75.000 -

Stand per 31 december 75.000 -

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Donaties tbv uitjes klanten van de voedselbank 4.596 4.597

Project jongeren 12-18jr - -

Focus Fonds 29.780 -

Besteding klanten bij lokale ondernemers 12.000 -

Bijdrage KEI-pakketten 3.000 -

Corona tegoedbonnen 22.860 -

72.236 4.597

Donaties tbv uitjes klanten van de voedselbank

Stand per 1 januari 4.596 -

Sponsorgeld - 6.045

Uitje Walibi - -1.448

Stand per 31 december 4.596 4.597

Project jongeren 12-18jr 

Stand per 1 januari - -

Opgebracht door SG Guido des Brès 17.175 -

Besteding (grotendeels cadeaubonnen) -17.175 -

Stand per 31 december - -
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.4  Toelichting op de balans

2020 2019

€ €

Focus Fonds

Stand per 1 januari - -

Dotatie kerkgenootschappen 14.913 -

Vanuit steunfonds 20.000 -

Besteding dit jaar -5.133 -

Stand per 31 december 29.780 -

Besteding klanten bij lokale ondernemers

Stand per 1 januari - -

Dotatie sponsor 12.000 -

Stand per 31 december 12.000 -

Bijdrage KEI-pakketten

Stand per 1 januari - -

Dotatie sponsor 4.000 -

Besteed dit jaar -1.000 -

Stand per 31 december 3.000 -

Corona tegoedbonnen

Stand per 1 januari - -

Dotatie steunfonds 34.290 -

Besteding 1/3e deel dit jaar -11.430 -

Stand per 31 december 22.860 -

 - 15 -



 

 

Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT  

3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren - 1.136

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.278 1.360

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 2.100 2.100

Rekening courant schuld Stichting VoedselFocus-Amersfoort

Stand per 1 januari - 1.408

Overboekingen - -1.408

Stand per 31 december - -

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

2020 2019

€ €

Ontvangsten

Giften particulieren 65.497 33.786

Giften kerkgenootschappen 34.648 26.769

Giften bedrijven 25.856 19.313

Giften fondsen 59.903 17.621

Overige giften - 1.196

Subsidie Gemeente Amersfoort - Algemeen Coördinator 50.000 50.000

Subsidie Gemeente Amersfoort - Bedrijfsleider 40.000 40.000

275.904 188.685

Uitgaven voedsel en ondersteuning

Inkopen voedsel e.d. 78.356 23.564

Bijdrage Stichting Voedsel-Focus Amersfoort - 50.000

Ondersteuning (middels declaraties bij fondsen) - -

Ontvangst: Nationaal Fonds Kinderhulp -18.057 -22.146

Ontvangst: Stg. Kinderzorg Utrecht -4.151 -4.598

Ontvangst: Maatschappij van Welstand -2.484 -2.379

Ontvangst: overige fondsen en bijdragen -21.174 -1.747

Uitgaven: ondersteuning van onze medemens 45.156 30.106

77.646 72.800

Salarissen en inhuur

Algemeen coördinator (incl wergeversdeel sociale lasten) 47.660 48.412

Bedrijfsleider (inhuur) 46.935 45.774

94.595 94.186

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding (december 2018) - 6.347

Advies 275 -

Verzuimverzekering 814 1.422

1.089 7.769

Verkoopkosten

Overige kleine kosten 3.195 239

Algemene kosten

Bankkosten 465 429
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