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               Stichting Steunfonds VFA

               t.a.v. het bestuur

               Argonweg 10

               3812 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098002                Amersfoort, 18 februari 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Hoogachtend,

Raat Finance B.V.

Dhr. A.H. ter Haar

Intermediair

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 

te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Steunfonds VFA te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de van u 

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en 

verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 

van de jaarrekening in overeenstemming met  de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Steunfonds VFA.
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

1.2  Algemeen

Oprichting

Achtergrond

Bestuur

Hugo Barbas (penningmeester)

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. Zo is de Voedselbank dit jaar gesteund met € 

45.000. Dit bedrag is in de loop van het jaar verstrekt al naar gelang er behoefte aan was. Het is duidelijk dat 

de Voedselbank niet zonder onze steun kan. 

Getracht wordt de exploitatie van de voedselbank ten minste 1,5 jaar te dekken conform de richtlijn van 

Voedselbanken Nederland. Dat verklaart de verhoging van de continuïteitsreserve van € 152.000 naar € 

213.000. 

Daarnaast is, om te voldoen aan de aangepaste Richtlijn 650 voor de jaarrekening van Fondsenwervende 

Organisaties, de indeling van de balans aangepast. Bestemmingsreserves (die gevormd worden door besluiten 

van het bestuur) worden, individueel zichtbaar, opgenomen in het stichtingsvermogen. Onder voorzieningen 

staan de bestemmingsfondsen: in dit geval hebben de donoren een bestemming aan hun gift gegeven. 

Deze aanpassing heeft onder meer tot gevolg dat het eigen vermogen ultiomo 2020 is aangepast van € 

234.000 naar € 278.000: het verschil ontstaat door twee bestemmingsreserves die door de nieuwe werkwijze 

zijn toegevoegd.

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:

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3217 0456 0000.

Blijkens de akte d.d. 10 juni 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting 

Steunfonds VFA per genoemde datum opgericht.
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

2.1  Verslag van het bestuur

Algemeen

Hugo Barbas (penningmeester)

Voor een uitgebreid verslag over het jaar 2021 verwijzen wij naar het verslag van het bestuur op de website. 

Hieronder treft u het financiële verslag aan.

AMERSFOORT, 22 februari 2022

Riemke Leusink (voorzitter)

Het bestuur:

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

saamhorigheid en zingeving. De 170 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.

Jelle Hekman

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

bijvoorbeeld naar Walibi en de Dierentuin Amersfoort. Ook werden waardecoupons uitgedeeld waarmee al 

onze klanten zelf bij supermarkten voedsel konden kopen. 

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

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

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

ook een eigen Focusfonds gecreëerd dat financiële hulp verleent in die gevallen dat de nood acuut is en het in 

principe om bedragen niet boven de EUR 200 gaat. In 2021 is 274 keer financiële hulp verleend waarbij onze 

Stichting als tussenpersoon fungeerde en 112 keer waarbij de middelen door de stichting zelf werden 

gefourneerd.

   -     Algemene financiële steun voor de voedselbank ter bestrijding van de algemene kosten

          (o.a. huur en logistiek). In 2021 was hier een bedrag van EUR 45.000 mee gemoeid.

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

          vaak met zuivel en fruit. In 2021 is daarvoor EUR 36.923 gedoneerd.

   -     Het ter beschikking stellen van de dagelijkse leiding van de Voedselbank.

         Dit is mede mogelijk dankzij subsidie van de Gemeente Amersfoort.

De steun bestaat met name uit:

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

Financieel verslag

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

ongeveer 170 vrijwilligers is hier op zijn plaats: zonder hen zou de Voedselbank niet in staat zijn dit prachtige, 

helaas noodzakelijke, werk te doen.
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen - 668

Overlopende activa 2.124 1.271

2.124 1.939

Liquide middelen 339.587 308.186

Totaal activazijde 341.711 310.125

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 februari 2022
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen

Vrij vermogen 25.115 7.511

Continuïteitsreserve * 213.000 152.000

Bestemmingsres. bestuur Focus Fonds 11.302 29.780

Bestemmingsres. bestuur tegoedbonnen 5.775 22.860

Bestemmingsres. bestuur inz. pandemie 75.000 75.000

330.192 287.151

Voorzieningen 

Bestemmingsfondsen donoren 6.539 19.596

6.539 19.596

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.954 1.278

Overige schulden 3.026 2.100

4.980 3.378

Totaal passivazijde 341.711 310.125

* 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.

Aangezien er bij Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te weinig reserves aanwezig zijn ten aanzien van de 

borging van continuïteit is bij de dotatie dit jaar dat tekort opgenomen.

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

pandemie.

In 2021 zijn eigen vermogen en voorzieningen aangepast. Zie daarvoor de toelichting op bladzijde 4.

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 februari 2022
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Ontvangen giften en schenkingen 271.241 275.904

Directe kosten finaciële en voedselondersteuning 98.334 77.646

Bruto bedrijfsresultaat 172.907 198.258

Lonen en salarissen 89.379 94.595

Overige personeelskosten 1.334 1.089

Verkoopkosten 2.895 3.195

Algemene kosten 695 465

Som der kosten 94.303 99.344

Resultaat 78.604 98.914

2021 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 februari 2022
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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

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

onder dossiernummer 3217 0456 0000.

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.

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.

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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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen

Rekening courant Stg Voedsel-Focus Amersfoort - 613

Overige vordering - 55

- 668

Rekening courant Stg Voedsel-Focus Amersfoort

Stand per 1 januari 613 7.852

Saldo naar passivazijde balans / Verrekeningen onderling in RC -613 -7.239

Stand per 31 december - 613

Overlopende activa

Vooruitbetaalde premie verzuimverzekering 2.124 1.271

Liquide middelen

Rekening courant bank 206.855 172.945

Voedselrekening bank 4.845 6.540

Sociale ondersteuning bank 4.057 4.881

Deposito rekening 123.830 123.820

339.587 308.186
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

2021 2020

€ €

Vrij vermogen

Stand per 1 januari 7.511 135.597

Resultaatbestemming 78.604 98.914

Mutatie af -61.000 -227.000

Stand per 31 december 25.115 7.511

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 152.000 -

Dotatie 61.000 152.000

Stand per 31 december 213.000 152.000

Bestemmingsreserve bestuur Focus Fonds

Stand per 1 januari 29.780 -

Dotatie - 14.913

Mutatie bij - 20.000

Besteding ondersteuning klanten -18.478 -5.133

Stand per 31 december 11.302 29.780

Bestemmingsreserve bestuur tegoedbonnen

Stand per 1 januari 22.860 -

Dotatie (bestuursbesluit) 10.000 34.290

Onttrekking -27.085 -11.430

Stand per 31 december 5.775 22.860

Bestemmingsreserve bestuur inzake pandemie

Stand per 1 januari 75.000 -

Verwachte toename klanten effect pandemie op samenleving - 75.000

Stand per 31 december 75.000 75.000
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.4  Toelichting op de balans

VOORZIENINGEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsfondsen donoren

Donaties tbv uitjes klanten van de voedselbank 359 4.596

Project jongeren 12-18jr - -

Besteding klanten bij lokale ondernemers 180 12.000

Latei 2021 / Bijdrage KEI-pakketten 2020 6.000 3.000

6.539 19.596

Donaties tbv uitjes klanten van de voedselbank

Stand per 1 januari 4.596 4.596

Donoren 5.500 -

Uitje Walibi / Slagharen / Dierenpark Amersfoort -9.737 -

Stand per 31 december 359 4.596

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 - -

Besteding klanten bij lokale ondernemers

Stand per 1 januari 12.000 -

Donoren - 12.000

Bestedingen voor klanten bij lokale ondernemers -11.820 -

Stand per 31 december 180 12.000

Latei 2021 / Bijdrage KEI-pakketten 2020

Stand per 1 januari 3.000 -

Donoren 6.000 4.000

Besteed dit jaar -3.000 -1.000

Stand per 31 december 6.000 3.000
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.954 1.278

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 2.976 2.100

Rekening-courant Stg Voedsel-Focus-Amersfoort 50 -

3.026 2.100
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Stichting Steunfonds VFA te AMERSFOORT

3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Giften en schenkingen

Giften particulieren 48.810 65.497

Giften kerkgenootschappen 32.992 34.648

Giften bedrijven 63.513 25.856

Giften fondsen 35.926 59.903

Subsidie Gemeente Amersfoort - Hoofd intake 50.000 50.000

Subsidie Gemeente Amersfoort - Hoofd bedrijfsvoering 40.000 40.000

271.241 275.904

Directe kosten financiële en voedselondersteuning

Inkopen voedsel e.d. 42.423 78.356

Bijdrage Stichting Voedsel-Focus Amersfoort 45.000 -

Ontvangst: Nationaal Fonds Kinderhulp -14.493 -18.057

Ontvangst: Stg. Kinderzorg Utrecht -1.331 -4.151

Ontvangst: Maatschappij van Welstand -1.675 -2.484

Ontvangst: overige fondsen en bijdragen -10.955 -21.174

Uitgaven: ondersteuning van onze medemens 39.365 45.156

98.334 77.646

Salarissen en inhuur

Hoofd intake / miv 1.7.21 hoofd bedrijfsv. in loondienstv. 64.379 47.660

Hoofd bedrijfsvoering (inhuur tot 1.7.21) 25.000 46.935

89.379 94.595

Overige personeelskosten

Advies - 275

Verzuimverzekering 1.271 814

Overige personeelskosten 63 -

1.334 1.089

Verkoopkosten

Overige kleine kosten 2.895 3.195

Algemene kosten

Bankkosten 695 465
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