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               Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA)

               Bestuur

               Argonweg 10

               3818 RB  AMERSFOORT

Referentie: 2098001                Amersfoort, 18 februari 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Raat Finance B.V.

Dhr. A.H. ter Haar

Intermediair

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 Voedsel-Focus Amersfoort (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 Voedsel-Focus Amersfoort (VFA).

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.
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

1.2  Algemeen

Oprichting

Onze visie

Steun

Blijkens de akte d.d. 14 november 2005 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32111741.

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 prijzen ons gelukkig met de steun van onze Steunstichting. Wij ontvingen dit jaar in totaal € 45.000 om 

onze tekorten te dekken. Daarnaast ontvingen we ook veel steun van particulieren, kerkgenootschappen en 

fondsen. Het is duidelijk dat we niet zonder die steun kunnen en zijn daar dan ook extra dankbaar voor.
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

Onze organisatie

Bestuur

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

Dagelijkse leiding:

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.

Het bestuur wordt gevormd door:

- Arie de Vries (voorzitter)

- Irene Vriens (secretaris)

- Hugo Barbas (penningmeester)

Vrijwilligers:
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

2.1  Jaarverslag van het bestuur

Algemeen

Financiëel verslag

Amersfoort, 22 februari2022

Het bestuur:

Arie de Vries (voorzitter) Irene Vriens (secretaris)

Hugo Barbas (penningmeester)

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

anoniem-  en ongeveer 170 vrijwilligers is hier op zijn plaats: zonder hen zou de Voedselbank niet in staat zijn 

dit prachtige, helaas noodzakelijke, werk te doen.

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.

De huisvesting en de kosten voor logistiek zijn de belangrijkste kosten:  resp. 38K en 34K. Met name de 

logistieke kosten zijn wat lager omdat in 2020 eenmalig een aantal grote objecten is aangeschaft zoals een 

balenpers, een schrobzuigmachine en vier koelkisten.

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 de vele 

giften en van de ondersteuning vanuit het Steunfonds. Met name de giften van particulieren waren fors 

minder dan in 2020: EUR 25K t.o.v. EUR 78K. Het forse bedrag in 2020 was toe te schrijven aan de 

onzekerheid over Corona.

Het aantal uitgedeelde voedselpakketten bedraagt thans (januari 2022) 449 per week. Daarnaast worden 

maandelijks 138 KEI pakketten verstrekt aan diegenen die net boven de Voedselbanknorm zitten en waarvoor 

de overgang wel pakket/geen pakket te groot is. Per saldo betekent dit dat we, ondanks Corona, geen grote 

wijzigingen hebben gezien in aantallen. In 2022 zullen, door de afloop van de Corona steunmaatregelen en de 

gestegen energieprijzen, de aantallen naar verwachting wel oplopen. 

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. 
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 50 -

Overlopende activa 27.319 31.389

27.369 31.389

Liquide middelen 17.385 15.011

Totaal activazijde 44.754 46.400

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 februari 2022
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vermogen van de Stichting 44.729 45.751

44.729 45.751

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 25 36

Overige schulden - 613

25 649

Totaal passivazijde 44.754 46.400

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 februari 2022

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

3.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Giften en schenkingen 79.299 100.250

Saldo 79.299 100.250

Huisvestingskosten 37.728 33.375

Logistiek, magazijn en uitgifte 34.709 48.219

Kantoorkosten 7.454 6.782

Algemene kosten 430 512

Som der kosten 80.321 88.888

Resultaat -1.022 11.362

2021 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 februari 2022
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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

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

Koophandel onder dossiernummer 32111741.

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.

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. 

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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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA 50 -

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari -613 -

Verrekeningen onderling 663 -

Stand per 31 december 50 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 27.319 31.389

Liquide middelen

Rabo rekening-courant 17.385 15.011
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Vermogen van de Stichting

Stand per 1 januari 45.751 34.389

Verwerking van het resultaat -1.022 11.362

Stand per 31 december 44.729 45.751

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 25 36

Overige schulden

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA - 613

Rekening courant Stichting Steunfonds VFA

Stand per 1 januari 613 7.852

Naar activa / verrekeningen onderling in RC -613 -7.239

Stand per 31 december - 613
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Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) te Amersfoort

3.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Giften en schenkingen

Giften particulieren * 24.985 78.380

Giften kerkgenootschappen 4.169 9.926

Giften Gemeente Amersfoort - 600

Giften fondsen 4.545 11.044

Giften bedrijven 600 300

Bijdrage Stg Steunfonds VFA 45.000 -

79.299 100.250

* Bij de uitbraak van Corona, in 2020, zijn er heel veel giften van particulieren, meestal anoniem, ontvangen.

Het niveau van particuliere giften 2021 is weer het 'normale'niveau.

Huisvesting

Huur pand 28.509 30.775

Onderhoud en inrichting pand - 2.423

Zakelijke belastingen (in 2021 ook 2020 en in 2020 corr oude jaren) 4.539 -514

Kosten hygiëne en ongediertebestrijding inclusief schoonmaak 4.680 5.691

37.728 38.375

Bijdrage Voedselbanken Nederland - -5.000

37.728 33.375

Logistiek, magazijn en uitgifte

Brandstoffen transport 11.523 10.836

Reparatie en onderhoud transport 5.632 2.324

Verzekering transport 2.882 3.390

Motorrijtuigenbelasting transport 3.815 3.981

Bekeuringen 161 172

Koeling (2020: 4 koelkisten) 1.003 4.863

Logistiek (2021: reparaties koelwagen) 8.518 3.230

Magazijn (2020: balenpers en schrobzuigmachine) 1.175 19.423

34.709 48.219

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 5.126 4.600

Telefoon- en internetkosten 2.328 2.182

7.454 6.782

Algemene kosten

Bankkosten 430 512
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