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               Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA)

               Bestuur

               Argonweg 10

               3818 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098001                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 stichting.

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. 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te 

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

Onze missie

Onze visie

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

datum opgericht.

De doelstelling van de stichting is:

In Amersfoort leven meer dan 2.500 huishoudens onder de armoedegrens, soms tijdelijk, soms langdurig. Een 

probleem dat er in ons welvarende land niet zou moeten zijn. Voedselbank Amersfoort helpt deze mensen 

door ze te voorzien van voedselpakketten, zodat aan een van de belangrijkste levensvoorwaarden wordt 

voldaan: voldoende eten. Wij vinden dat niemand in Amersfoort honger mag lijden! 

Door de contacten met onze klanten merken wij dat de regelgeving in Nederland niet voor iedereen 

toegankelijk en inzichtelijk is en het voor velen van hen moeilijk is om wegwijs te worden uit de wirwar aan 

hulpverlenende instanties. Waar nodig helpen wij hen daarbij, zodat ze zo snel mogelijk weer boven het 

bestaansminimum uitkomen. Uitgangspunt is dat voedselhulp idealiter tijdelijk moet zijn. Om onze klanten 

van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met de Vereniging van Nederlandse 

Voedselbanken, bedrijven, instellingen, gemeente Amersfoort en particulieren. Zo zorgen we er samen voor 

dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Wij willen mensen die in onze samenleving onder het bestaansminimum leven effectief helpen om hun 

situatie te verbeteren. We verstrekken gratis voedselpakketten, maar wijzen onze klanten ook de weg naar 

hulpverlenende instanties. Ons doel daarbij is dat ze weer zicht krijgen op een betere positie in de 

maatschappij.

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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Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden.

Marie-Thérèse Dijxhoorn (secretaris)

Hugo Barbas (penningmeester)

Riemke Leusink (voorzitter)

Hugo Barbas (penningmeester)

Vrijwilligers:

Cieka Galenkamp (Hoofd Intake en casuïstiek) en Anita van Nieuwenhuizen (Hoofd bedrijfsvoering)

Dagelijkse leiding:

Om een financiële buffer te hebben als er minder geld binnenkomt dan nodig, is de Stichting Steunfonds 

Voedselfocus in het leven geroepen. Daarmee is de exploitatie van onze voedselbank ten minste 1 jaar 

gedekt. 

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

bijvoorbeeld voedsel in te kopen.

Het bestuur van Stichting Steunfonds Voedselfocus bestaat ut drie leden.

Jelle Hekman (bestuurslid dagelijkse zaken)

Onze voedselbank heeft circa 170 vaste vrijwilligers. Zij krijgen hier geen vergoeding voor. Daarnaast zijn er 

nog veel vrijwilligers die niet in ons medewerkersbestand zitten, maar die onze voedselbank wél actief 

steunen, bijvoorbeeld door mee te helpen tijdens supermarktacties of door voedselpakketten te bezorgen bij 

klanten die 

de pakketten zelf niet kunnen halen. Ook krijgen we veel steun van kerkelijke instanties, bedrijven, of lokale 

politici. Onze basis ligt in Amersfoort. Daarnaast werken wij intensief samen met de voedselbanken in 

Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel.

Arie de Vries (voorzitter)
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2.1  Jaarverslag voedselbank 2020

'Het jaar van Corona'

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.

Steun van de lokale omgeving

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.

Communicatie

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.

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 

ingericht. 

Intake
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2.1  Jaarverslag voedselbank 2020

Bestuurswisseling

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.

Corona-beleid

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.

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.

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

Klantenaantallen

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.

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.

IT-ontwikkeling
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2.1  Jaarverslag voedselbank 2020

Arie de Vries (voorzitter)

Hugo Barbas (penningmeester)

Het bestuur:

Amersfoort, 8 februari 2021

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!

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
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3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa 31.389 25.852

31.389 25.852

Liquide middelen 15.011 16.389

Totaal activazijde 46.400 42.241

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vermogen van de Stichting 45.751 34.389

45.751 34.389

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 36 -

Overige schulden 613 7.852

649 7.852

Totaal passivazijde 46.400 42.241

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 februari 2021

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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3.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Donaties 100.250 81.163

Saldo 100.250 81.163

Huisvestingskosten 33.375 23.132

Logistiek, magazijn en uitgifte 48.219 27.857

Kantoorkosten 6.782 5.807

Algemene kosten 512 304

Saldo overige kosten 88.888 57.100

Resultaat 11.362 24.063

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 februari 2021

2020 2019
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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

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

Koophandel onder dossiernummer 32111741.

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.

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. 

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.

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.

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.
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3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari - 1.408

Overboekingen - -1.408

Stand per 31 december - -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 31.389 25.852

Liquide middelen

Rabo Verenigingspakket 15.011 15.971

Kruisposten - 418

15.011 16.389

   - 13 -



 

 

Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort  

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Vermogen stichting

Saldo 31 december 45.751 34.389

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 36 -

Overige schulden

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA 613 7.852

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari 7.852 -1.408

Subsidies tbv steunfonds - 52.515

Verrekeningen onderling in RC -7.239 6.745

Bijdrage 2019 Steunfonds aan VFA - -50.000

Stand per 31 december 613 7.852

Dit saldo zal in het volgende jaar verreffend gaan worden.
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3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020 2019

€ €

Donaties

Giften particulieren 78.380 16.012

Giften kerkgenootschappen 9.926 8.931

Giften Gemeente Amersfoort 600 -

Giften fondsen 11.044 5.980

Giften bedrijven 300 240

Bijdrage Stg Steunfonds VFA - 50.000

100.250 81.163

Huisvesting

Huur pand (2019 laag wegens verrekening servicekosten voorgaande jaren) 30.775 16.387

Onderhoud en inrichting pand 2.423 -

Zakelijke belastingen (teruggave oude jaren) -514 -

Kosten hygiëne en ongediertebestrijding inclusief schoonmaak 5.691 6.745

38.375 23.132

Bijdrage Voedselbanken Nederland -5.000 -

33.375 23.132

Logistiek, magazijn en uitgifte

Brandstoffen transport 10.836 8.950

Reparatie en onderhoud transport 2.324 2.321

Verzekering transport 3.390 4.568

Motorrijtuigenbelasting transport 3.981 3.056

Transportkosten: huur en inhuur - 990

Bekeuringen 172 280

Koeling (2020: 4 koelkisten) 4.863 2.271

Logistiek 3.230 2.300

Magazijn (2020: balenpers en schrobzuigmachine) 19.423 3.121

48.219 27.857

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 4.600 3.828

Telefoon- en internetkosten 2.182 1.979

6.782 5.807

Algemene kosten

Bankkosten 512 304
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