jaarverslag en jaarrekening 2018

de stand van zaken op 31 december in een oogopslag.
Dit jaar 11.367
voedselpakketten
uitgedeeld,

260.000 kg voedsel
verwerkt.

De voedselbank deelt
jaarlijks zo’n 350.000
producten uit.

Op 31 december
246 huishoudens,

Aanvragers zijn voor
60% vrouwen en
40% mannen.

met 585 personen,

Gemiddelde duur 14
maanden.

waarvan 215 kinderen
jonger dan 18 jaar.

Het kost ongeveer
€ 5,25 om een
voedselpakket samen te
stellen.
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Voedselbank zijn we voor onze klanten, zij hebben de hulp aantoonbaar nodig.
De drie belangrijke succesfactoren zijn:
•
•
•

De beschikbaarheid van goed voedsel, dat we gratis kunnen krijgen en
eveneens gratis kunnen uitdelen.
De handen van de vrijwilligers om te verzamelen, te sorteren en uit te
delen.
Maatschappelijk draagvlak zowel van het bestuur van de gemeente
Lelystad als van bedrijven en particulieren om als organisatie te kunnen
blijven bestaan.

Algemeen.
In 2018 heeft Voedselbank Lelystad, stichting de Korenaar, verder genoemd voedselbank, zich
gesetteld in het nieuwe pand, Wigstraat 2 in Lelystad. Met bouwkundige aanvullingen is het pand
meer geschikt gemaakt voor de logistiek van de voedselbank. In oktober kon de nieuwe koel- vriescel
in gebruik worden genomen, zodat ook de energierekening omlaag kan. Daarmee werd het
verhuisproject afgerond.
Op zaterdag 17 maart 2018 werd het nieuwe pand officieel geopend door wethouder mevr. Janneke
Sparreboom. Het was een feestelijke en goed bezochte bijeenkomst.
Aan de drie succesfactoren is in 2018 ruimschoots voldaan. De subsidie van de gemeente is
toereikend. Dat blijkt uit de jaarrekening. Ook zorgden de bijdragen van bedrijven en andere donaties
die we kregen ervoor dat we de konden investeren in de geplande inrichting.
De aanvoer van voedsel was dit jaar goed. Met de inzet van een goed team voor voedselverwerving
konden dit jaar meer winkelacties worden gehouden. Vier grote supermarkten werken daaraan van
harte mee.
En natuurlijk zijn er de vrijwilligers die alles doen wat we als voedselbank te doen hebben om te
kunnen delen, van de schoonmaak in de hal tot de bestuurlijke taken.
Het werven van vrijwilligers voor leidinggevende taken is een blijvende uitdaging.

De voedselbank ontvangt de subsidie van de gemeente Lelystad via de stichting IDO (Inter Diaconaal
Overleg). Voor de gemeente zijn het IDO en voedselbank nauw samenwerkende partners in de keten
van armoedebestrijding in Lelystad met de stichting IDO als aanspreekpunt. In een overeenkomst is
vastgelegd dat de voedselbank de stichting IDO voorziet van de bedrijfsmatige gegevens ten behoeve
van de subsidieaanvraag en verantwoording.

Een belangrijk onderwerp in 2018 was de eigen studie naar de mogelijkheden van een winkelconcept.
Onderzoek wijst uit dat mensen eigenwaarde ontlenen aan de vrijheid om keuzes te maken. Ook voor
de klanten van de voedselbank geldt dat zij winnen aan eigenwaarde en zelfstandigheid wanneer ze
de keuzevrijheid hebben om zelf te bepalen hoe zij hun voedselhulp samenstellen. Meerdere
voedselbanken werken al met dit model. Gebleken is dat afstemmen op de lokale mogelijkheden
belangrijk is.
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De klanten.
Op 31 december 2018 waren er 246 klanten. Dat betekent 585 personen, waarvan 215 jonger dan 18
jaar.
66 Klanten zijn in de loop van 2018 gestopt. Daarmee zijn in 2018 312 huishoudens klant of klant
geweest bij de voedselbank.
Voedselhulp wordt voor 60% door vrouwen
aangevraagd, 40% mannen vragen die
hulp. Voedselhulp wordt gemiddeld 14
maanden lang verleend.
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Wekelijks zijn er mutaties in de aantallen
klanten, nieuwe komen, anderen stoppen
en na iedere drie maanden wordt bekeken
of verlenging nodig is.

Zodra de intake goed is afgewikkeld worden met een nieuwe klant afspraken gemaakt over het
ophalen van een voedselpakket.
Bij de verlenging wordt door de intaker ook bekeken of het hulptraject volgens plan verloopt en gaat
leiden tot verbetering van de financiële situatie van betrokkene.
Het aantal klanten dat langer dan 36 maanden gebruik maakt van voedselhulp neemt toe. Dit vindt
een oorzaak in de langere termijnen waarop schulden kunnen worden afbetaald en door de toename
van bewind voering. Schuldsanering komt in de huidige aanpak binnen Lelystad pas later in beeld.
Voor een deel verklaart dit het grotere aantal uitgedeelde pakketten.

Samenwerking in de keten van armoedebestrijding in Lelystad.
Voor de intake werkt de voedselbank samen met de Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland (MDF) en de stichting IDO. Beide organisaties zijn actief op het gebied van
schuldhulpverlening. Met de aanvragers wordt eerst bekeken of een hulpprogramma uitkomst
kan bieden. Wanneer uit die berekening blijkt dat te weinig (leef)geld overblijft wordt een
voedselpakket aangevraagd via het programma waarvoor zowel het IDO als MDF geautoriseerd
zijn. De klantenadministratie van de voedselbank zorgt dan voor de verdere afspraken.

De Stichting Jarige Job; werkt landelijk, en verzorgde in 2018 voor 55.000 kinderen een cadeau.
Ook de kinderen van klanten van onze voedselbank krijgen van de Stichting Jarige Job een
cadeau. De Taartenbakkersgroep Lelystad zorgt ervoor dat bij ieder cadeaupakket een
bijpassende taart zit.
In 2018 zijn de landelijke toewijzingscriteria ruimer vastgesteld. Een deel van de stijging in 2018 kan
daarmee worden verklaard.
Uit landelijk onderzoek is duidelijk geworden dat voedselbanken ca. 10% van de mensen bereiken die
recht zouden kunnen doen gelden op voedselhulp. De uitdaging is om via de samenwerking in de
keten van armoedebestrijding ook die andere 90% te helpen.
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Voedselpakketten.
In 2018 werden voor Lelystad 11.367 voedselpakketten samengesteld en uitgereikt. Een toename van
ruim 2.000 pakketten ten opzichte van 2017. De totale productie aan voedselpakketten bedroeg
13.042 pakketten. 1.675 Voedselpakketten waren voor Voedselbank de Kostmand te Zeewolde met
wie we samenwerken voor de opslag en het maken van de pakketten.

Uitgedeelde pakketten 2018 - LELYSTAD
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Voor beide grafieken zijn
dezelfde gegevens van
uitgedeelde pakketten per
week gebruikt.

Totaal

Voedselaanvoer.
De voedselaanvoer in 2018 was goed. Wel was er een dip gedurende de lange droogteperiode in de
zomer.
In Lelystad werken we samen met 5 supermarkten: de Albert Heijn vestigingen in de Boswijk en
Kempenaar, AH Voorhof, Jumbo Dusselaar in de Jol en Plus Postma in de Botter. Bij al deze
supermarkten kunnen we winkelacties houden (klanten kopen extra DKW, droge kruidenierswaren,
voor onze voedselbank). Er zijn 7 winkelacties gehouden waarbij ruim 7.500 kg aan lang houdbare
DKW producten zijn opgehaald. Verder zorgt de Jumbo Jol dagelijks voor brood en is AH Boswijk een
vaste leverancier van vlees.
In 2018 is een vrijwilliger zeer succesvol aan de slag gegaan als voedselverwerver.
In het voorjaar kwam het distributiecentrum -vers van Jumbo in Raalte met de aanbieding om
wekelijks gekoelde voorverpakte groenten op te halen, en vleesproducten die nog kunnen worden
ingevroren (2 maanden bewaartijd). Aan hun voorwaarde om de producten met een koelauto op te
halen kon onze voedselbank voldoen. Iedere dinsdagmiddag wordt dit opgehaald. De producten die
wegens THT datum op woensdag en donderdag moeten worden uitgegeven (25%) geven we aan de
voedselbank Kampen. Zij hebben een kleine koelauto.
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Wekelijks halen we zuivel op bij Farm Dairy in Lelystad, vliegtuigmaaltijden bij Marfo en maandelijks
diepvries patat bij McCain.
Ook in 2018 kwam er oogst uit de boomgaard van de familie Bakelaar in de Groene Velden, werden
appels geplukt in de boomgaard van de familie Jonkman en levert de fam. Van der Weele ons jaarlijks
6.000 eieren.
Circa 40% van onze aanvoer ontvangen we van het Regionaal Distributie Centrum Amsterdam.
Omgerekend hebben we in 2018 ruim 260.000 kg voedsel verwerkt en zijn ca. 350.000 producten via
de pakketten uitgedeeld.

Voedselveiligheid.
Op 1 maart 2018 was de onaangekondigde inspectie in ons nieuwe pand. Met een score 95 (van de
max. 100 punten) bleven we groen. Na de uitgevoerde verbeteringen kregen we op 9 april het
certificaat.
Het werkproces is verder verfijnd. Op donderdag pakken we de diepvries al in en slaan die op in de
vriescel. Daarmee komt er op vrijdagmorgen ruimte om in kortere tijd de gekoelde producten in te
pakken. Het temperatuurverlies bij gekoelde producten vraagt veel aandacht en een precieze
registratie.
Veel aandacht is besteed aan plaagdierbestrijding in het nieuwe pand. De opslag van voedsel buiten
het pand is opgeheven. Met Anticimex is een contract gesloten voor de periodieke controle en
bestrijding. Anticimex is het bedrijf dat met de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland een
raamcontract heeft gesloten.
Een klant klaagde in 2018 over een slecht product. Via een direct contact is dit product direct
vervangen. Het bleek een incident.

Vrijwilligers.
Eind 2018 waren we met 118 vrijwilligers. Dat is inclusief de groep Groene Velden. Zij oogsten in de
boomgaard van de familie Bakelaar en onderhouden deze als tegenprestatie.
Door overlijden moesten we helaas afscheid nemen van twee vrijwilligers. Dat raakt je. Voor de
nabestaanden geven we een ‘de Korenaar kaars’. Soms wordt die gebruikt bij het afscheid
nemen, vaker krijgt die een plaats thuis bij de nabestaanden.
De kaars wordt gemaakt door onze eigen kaarsenmaker, tevens een van de oprichters van
onze voedselbank.
Als vrijwilligers zijn we actief op veel verschillende gebieden. 3 Vrijwilligers zorgen vanuit hun huis
voor de Klantenadministratie. Ook de webmaster werkt vanaf een eigen locatie. Verder zijn vrijwilligers
actief op de zes uitdeelpunten, in de logistiek en in de hal. Voor de verschillende taken stelt de
coördinator een rooster op.
De vaste ontmoetingsplek binnen onze voedselbank is de jaarlijks BBQ in juli. En verder natuurlijk de
eindejaar - en nieuwjaarbijeenkomst.

Heel, heel veel werk is verzet door ploegen vrijwilligers om na de verhuizing op 1 november
2017 het pand geschikt te maken voor het gebruik als voedselbank: slopen en bouwen,
timmeren en schilderen, lassen en branden, bijna alles kunnen we met vrijwilligers doen.
Veel vrijwilligers hebben vanuit hun vroegere werk ervaring en kwaliteiten op gebieden waar
we als voedselbank dankbaar gebruik van maken. Te denken is aan logistiek, transport,
chauffeurs, planners, teamleiders en op administratief gebied.

In 2018 is een AED gekocht en hebben 13 vrijwilligers de training voor het gebruik daarvan gevolgd.
In een zelfstandig pand is het belangrijk om in geval van nood te kunnen helpen. Ook medewerkers
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van een ander, nabijgelegen pand hebben meegedaan aan de training. Daarmee kan onze AED ook
een rol spelen in de buurt van ons pand.
Door Ansul Brandbeveiliging Noord Nederland in Lelystad is een BHV-training aangeboden. Begin
2019 zullen de daarvoor aangemelde vrijwilligers die gaan volgen.
Ook begin 2019 staat een training gepland voor voedselveiligheid en het bijpraten over de laatste
ontwikkelingen daarin.
Eind november is een RI&E-scan uitgevoerd voor onze voedselbank. Arbo-veiligheid is zowel van
belang voor het werk van de vrijwilligers als voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een van de
vrijwilligers was werkzaam als Arbo-medewerker en heeft, zeker tijdens de verhuizing en bij de
herinrichting zeer gewaardeerde adviezen gegeven.
Zeer succesvol was in 2018 de invoering van veiligheidsschoenen in de transportzones. Met de RI&Escan kunnen we de puntjes op de i zetten.
Veiligheid in welke vorm dan ook vormt voor een vrijwilligersorganisatie een steeds grotere belasting.
Voedselveiligheid is gericht op het goed verzorgen van onze klanten. Arbo-veiligheid is gericht op
onze eigen veiligheid en meer nog op de verzekerbaarheid van letsel dat kan worden opgelopen door
vrijwilligers.

Huisvesting.
In 2018 is de huisvesting verder aangepast aan het gebruik als voedselbank. Aan de achterzijde heeft
Lokhorst Timmerwerken uit Nunspeet een brede toegangsdeur en een overkapping gemaakt.
Daardoor kan het laden en lossen, ook bij regen of sneeuw, droog worden uitgevoerd.
De koel- vriescontainers zijn met de toegangsdeur ook onder de overkapping geplaatst. Voor dit zware
en specifieke transport heeft Holwerda Topmovers uit Almere belangeloos materieel beschikbaar
gesteld.
In oktober 2018 werd door Hakvoort Professional BV te Emmeloord de nieuwe koel- vriescel gebouwd
en in gebruik gesteld. De koel- vriescontainers konden buiten gebruik worden gesteld en worden in
2019 verkocht nadat voor de berging van lege kratten een nieuwe buitenopslag is gebouwd.
Heel, heel veel werk is verricht door ploegen vrijwilligers om de stellingen en verdere inrichting van de
hal op de voor de logistiek meest handige plaatsen neer te zetten. Alle stellingen zijn volgens advies
van de Arbo RI&E inspectie verankerd.
Tegen hinderlijke zon- en warmte instraling zijn de hoge ramen aan de zonzijde voorzien van warmte
werende folie. De hal blijft daardoor ook in de zomer op een goede tempratuur.

Public Relations.
In 2018 is de PR-groep met drie vrijwilligers uitgebreid. Een nieuwe webmaster is aan de slag gegaan
om de website te actualiseren. Een nieuwe vrijwilliger zorgt voor de externe berichtgeving. Met al deze
nieuwe mensen kunnen taken expliciet worden opgepakt en komt er lucht onder andere bij het
secretariaat.

Winkelconcept.
Zelf verantwoordelijk kunnen zijn en de vrijheid hebben om keuzes te maken is van
belang om de eigenwaarde en het zelfrespect te stimuleren van mensen die door
omstandigheden gebruik maken van de voedselbank.
Het bovenstaande was, kort samengevat, de aanleiding voor het bestuur om een werkgroep in te
stellen met als opdracht te onderzoeken of een winkelconcept haalbaar is voor onze voedselbank. Het
idee erachter is dat het zelf samenstellen van je voedselpakket je meer helpt om uit de problemen te
komen dan als het je wordt aangereikt.
Meerdere studies wijzen uit dat schuldhulpverlening effectiever is wanneer de eigen
verantwoordelijkheid van mensen in armoede gestimuleerd kan worden. Een winkelconcept past dan
Voedselbank Lelystad, stichting de Korenaar, Jaarrekening en jaarverslag 2018
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ook goed in de schuldhulpverlening van IDO en MDF waarmee we als voedselbank samenwerken in
de keten van armoedebestrijding in Lelystad.
In Lelystad als stad met veel laagbouw zijn de afstanden groot. De werkgroep heeft veel aandacht
besteed aan de bereikbaarheid van de ‘winkel’. De locatie Wigstraat 2 ligt daarvoor het meest voor de
hand. Bereikbaar met OV en de voorraden voor vakkenvullen liggen er.
Ook is veel aandacht besteed aan de taken van de vrijwilligers die veranderen: wanneer we als
voedselbank werken met een winkelconcept moet dat ook de winkel zijn van alle vrijwilligers.
De grondige studie door de werkgroep Onderzoek Winkelconcept wijst uit dat een winkel van de
voedselbank in Lelystad goed haalbaar is. Het bestuur heeft in november dat advies overgenomen. In
2019 zal een nieuwe werkgroep worden ingesteld om de implementatie van het winkelconcept uit te
werken.

Samenwerking.
De samenwerking met IDO en MDF is al beschreven. Op verzoek van de gemeente Lelystad
organiseert de voorzitter van het IDO een gesprek tussen de voedselbanken in Lelystad uitgaande
van het gegeven dat Voedselbank Lelystad, stichting de Korenaar voor de gemeente de enige officiële
voedselbank is en dat zij die ook steunen.
Als voedselbank overleggen we met de Stichting Vrienden van de voedselbank, opgericht door de
Bedrijfskring Lelystad. Zij adviseerden voor de invoering van een nieuwe logistieke aanpak en een
intern transportsysteem zoals ook in supermarkten gebruikelijk is. De benodigde transportmiddelen
zijn door een van hun leden aan ons uitgeleend.
Met enkele donateurs, zoals de kringloopwinkel Groene Sluis is contact over de manier waarop we
elkaar kunnen helpen. Hun financiële bijdrage is beschreven in de jaarrekening.
Op 31 december 2018 was de samenstelling van het bestuur:
•
•
•
•
•

Voorzitter, J.H.A.L.G. Visser
Secretaris, C. van den Haspel
Penningmeester, L. Keegstra
Lid, H.H. Keverling Buisman
Lid, W. Noppers

Vastgesteld, Lelystad, 21 maart 2019

voorzitter, J.H.A.L.G. Visser

secretaris, C. van den Haspel
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Jaarrekening 2018 Voedselbank Lelystad,
stichting De Korenaar.

Toelichting op de jaarrekening 2018
Voorwoord:
Na de verhuizing eind 2017 naar ons nieuwe pand in de Wigstraat, is er heel veel gedaan door
vrijwilligers voor de inrichting en opgedragen aan derden voor de verbouw aan het pand, een buiten
overkapping en extra laad/los deur, en het plaatsen van een inpandige koel/vries installatie eind 2018
waardoor de energiekosten zullen gaan dalen.
Deze investeringen hebben wij kunnen realiseren door grote donaties van, Stichting Vrienden van de
Voedselbank, Groene Sluis, Rabobank coöperatiefonds, Voedselbank Nederland, Particulieren, en
Diaconie Protestantse Gemeente Lelystad.
Deze investeringen zijn geactiveerd onder aftrek van de ontvangen donaties.

Baten:
Met de subsidie van Gemeente Lelystad, verhoogd medio 2017, en de donaties van derden kunnen
wij de exploitatie financieel redelijk rond krijgen, desondanks nog een tekort van € 4.655 ten laste van
de egalisatiereserve exploitatie.
De donaties voor voedsel en Jarige Job totaal € 5.343 zijn toegevoegd aan reservering voedsel van
derden en Jarige Job, (N.B. onttrokken is een bedrag van € 7.855).
De vergoeding van pakketten door VB-stichting de Kostmand te Zeewolde is een verrekening voor het
medegebruik van ons pand op basis van het aantal pakketten.
De lage rentestand geeft een minimale opbrengst.
Aan diverse baten is € 350 ontvangen voor de opening van het pand ten behoeve van Arbo veiligheid.

Lasten:
Kosten vrijwilligers zijn € 2100 hoger dan begroot, veroorzaakt door de aanschaf van
veiligheidsschoenen en aanpassingen in verband met Arbo eisen, veiligheidscursus,
reanimatiecursus, medewerkers/vrijwilligers op bezoek bij diverse instellingen in verband met het in
gaan voeren van het winkelconcept,
De huisvestingskosten zijn conform de begroting. Voor de komende jaren zullen de kosten voor
afvalverwerking flink gaan stijgen, de energie zal dalen maar met de invoering van het winkelconcept
waarschijnlijk ook weer iets stijgen, door plaatsing van extra kleinere koel/vries installaties in de
winkel.
Organisatie en bestuurskosten: zijn € 100 lager dan begroot.
Productieve kosten: deze zijn € 1367 lager dan verwacht. De verpakkingskosten zijn lager, maar het
betalingsverkeer is hoger. Er is een rekening bij de Rabobank geopend, hierdoor konden wij profiteren
van gelden uit het Rabo coöperatiefonds en de grote Rabobank clubkasactie.
Vervoerskosten: deze zijn € 4.813 hoger dan begroot, er is een extra bedrag van € 570 schade aan
verzekering betaald, voordeliger in verband met de no-claim, de brandstof is € 586 hoger door het
wekelijks extra rijden naar Raalte voor het ophalen van etenswaren uit het centraal magazijn van de
Jumbo. En aan onderhoud is
€ 4.548 extra uitgegeven. Vervoerskosten broodrijders € 767 minder dan begroot.
Overige kosten: € 87 minder dan begroot.
Afschrijvingen: Er is € 2.240 meer afgeschreven dan was begroot, € 1.500 voor de koelcontainers
zodat deze nog voor € 1.500 op de balans staan. Deze containers worden februari 2019 verkocht
voor€ 1.500.
Voedselbank Lelystad, stichting de Korenaar, Jaarrekening en jaarverslag 2018
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De inpak unit is verkocht en het restantbedrag ook afgeschreven.
Voedselpakketten: De aanschafkosten van voedsel via derden en Jarige Job zijn ten laste van de
bestemmingsreserves gebracht.
Het totale nadelig saldo is € 4.655 over het jaar 2018, ten laste van de egalisatiereserve die hierdoor
afneemt naar € 12.344.
De egalisatiereserve is om jaarlijkse fluctuaties op te vangen.
De reservering vrachtauto is door een bijdrage van € 4.000 van een particulier nu totaal € 9.000.
Aan de vervangingsreserve materiaal en installaties is toegevoegd de donatie Rabobank clubkas actie
ten bedrage van € 1.442 welke is bestemd voor de aankoop van een extra berging voor kratten in
2019, en verminderd met, aanschaf van een ÁED, nieuwe batterij voor de stapelaar, kratten,
koelboxen en laserprinter voor een totaal van € 4.168.
Voor de financiering van de koel/vriesinstallatie en de buiten overkapping is een bedrag van € 13.087
uit de vervangingsreserve geboekt naar de materiele activa van koelvriesinstallatie en buiten
overkapping. Door al deze investeringen is de vervangingsreserve materiaal en installaties afgenomen
tot een totaal van € 17.047.
Ondanks al deze kosten en aanschaffingen zijn de liquide middelen met een bedrag van € 898
toegenomen tot een totaal van € 32.943.
Dit is vooral gekomen door de geweldige donaties die wij mochten ontvangen voor de grote
investeringen, waarvoor nogmaals heel veel dank.
Samenvattend kunnen wij stellen dat het jaar 2018 een jaar is geweest met veel extra inzet en
investeringen.
Als wij terugzien op de extra ontvangsten aan geldmiddelen: zeer dankbaar.
Het is hartverwarmend en inspirerend om te beseffen dat er veel, zeer veel mensen zijn, die bewogen
met de medemens zoveel willen investeren in de voedselbank.

Namens het bestuur van De Korenaar.
Louw Keegstra, penningmeester, februari 2019
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BALANS PER 31 december 2018
2018

2017

ACTIVA
Materiële Activa
Vrachtwagen
Koelcontainers
Koel-/ vriesinstallaltie inpandig
Inventaris
Buiten Overkapping

2.393
1.500
1.000
1.560
1.000

2.393
3.000
5.000
7.453

10.393

Vlottende Activa
Liquide middelen
Overige vorderingen

32.943
4.367

32.045
21.006
37.310

53.051

44.763

63.444

2018

2017

PASSIVA
Eigen vermogen
Egalisatie reserve

12.344

16.999

17.047
9.000

32.860
5.000

Overige reserveringen
Vervangingsreserve materiaal en installaties
Reservering Vrachtauto
Schulden op korte termijn
Nog te besteden bestemmingsgiften
Voedsel via derden
Jarige Job

Overige schulden

2.585
486
3.071

5.683
425
6.109

3.301

2.476
6.372

8.585

44.763

63.444
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN
2018
begrotin
g

Baten:

Bijdragen:
Bijdrage IDO
Subsidie Gemeente Lelystad
Overige Bijdrage
Bijdrage Voedselbank Nederland
Donaties en Giften:
Donaties en Giften incl. fondswerving
Donaties derden voor extra voedsel, en jarige Job
Overige Inkomsten:
Doorberekende voedselpakketten Zeewolde, rente,
diversen.
** Overboeking gedeeltelijk naar bestemmingsreserve
* overboeken naar bestemmingreserves.
Totaal baten

2.000
48.540
1.600
52.140

2018
resultaat

11.000
10.541
10.000
1.600
33.141

2.200
29.540
1.954
33.694

7.500

8.705
5.343 *
14.047

1.000
1.100
2.100

15.219
2.679
17.899

5.925

8.750

5.995

7.145

65.565

-5.343 *
70.198

-1.100
40.136

-3.900
-2.679
52.158

1.900

4.012

3.050

1.142

15.000
3.100
12.600
8.920
39.620

15.000
2.415
11.944
9.760
39.118

7.700
2.200
9.200
2.950
22.050

6.155
2.187
7.578
3.663
19.584

2.635

2.533

2.400

3.284

7.500
pm

2.200
48.624
1.919
52.743

2017
2017
begrotin resultaat
g

Lasten:
Kosten vrijwilligers:
Scholing vrijwilligers etc, teambuilding, Veiligheid v
vrijwilligers
Huisvestingskosten:
Huur
Afvalverwerking
Energie + water
Onderhoud gebouw, materiaal en installaties

Organisatie en bestuurskosten:
Publiciteit, website, kantoor en computerkosten,
bestuurskosten
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Productieve kosten:

2018

Telefoon / Internet, verpakkingen, administratie,
verzekering, inventaris
Bijdrage DC Amsterdam

3.990

3.123

3.938

2.796

5.000
8.990

4.500
7.623

5.500
9.438

4.324
7.120

13.000

17.813

12.460

15.218

100

13

100

572

1.500

3.740

1.500

4.875

8.380 *

2.100

4.248

Vervoerskosten:
Verzekering, belasting, brandstof en onderhoud
vrachtauto
Overig:
Overige kosten
Afschrijvingen:
Afschrijvingen
Voedselpakketten:
Aanschaf voedsel via derden, jarige Job,
kerstpakketten

2017

Totaal lasten
* overboeken t.l.v. bestemmingreserve

67.745

83.233
-8.380 *

53.098
-2.100

56.043
-4.248

Netto lasten

67.745

74.853

50.998

51.795

saldo

-2.180

-4.655

-10.862

363

het saldo is geboekt:
ten laste/ ten gunste van egalisatie reserve

-4.655
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
MATERIELE ACTIVA
bestaande uit:

2018

2017

Vrachtwagen
Aankoop 2015
Af: bijdragen fondsen en sponsoren voor aankoop in
2015

31.495
-29.102

saldo per 31-12-2018 (restwaarde)

31.495
-29.102

-29.102

-29.102

2.393

2.393

Koel containers
Saldo 01-01-2018
Af: afschrijving 2018

3.000
-1.500

saldo per 31-12-2018

5.600
-2.600

-1.500

-2.600

1.500

3.000

Koel- / vriesinstallatie inpandig
Investering 2018
Af: Bijdragen diverse fondsen/sponsoren:
Huisartsen praktijk
Diakonie PGL Lelystad
Rabo coörporatiefonds
VB Nederland
Stichting Vrienden van de Voedselbank
eigen bijdrage vervangingsreserve materiaal en
installaties

53.100
-3.000
-5.000
-10.000
-15.600
-14.500
-4.000
-52.100

saldo per 31-12-2018. (restwaarde)

1.000

Inventaris hal
Saldo 01-01-2018
af: afschrijving 2018
Af: verkoop inpak Unit

saldo per 31-12-2018

5.000
-2.240
-1.200

7.275
-2.275

-3.440

-2.275

1.560

5.000
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Buiten Overkapping
Investering 2018
Af: bijdragen diverse fondsen/sponsoren
Groene Sluis
VB Nederland
eigen bijdrage vervangingsreserve materiaal en
installaties

2018

2017
31.487

-12.000
-9.400
-9.087
-30.487

saldo per 31-12-2018. ( restwaarde)

1.000

Totaal materiële activa per 31-12-2018

7.453

10.393

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
bestaande uit:

Ult. 2018

Ult. 2017

ING bank
ING zakelijke spaarrekening
RABO bank
Kas

9.119
17.000
6.809
15

4.031
28.000

Totaal

32.943

32.045

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Gemeente Lelystad extra bijdrage 2017
Debiteuren
Te ontvangen rente

2018

13

2017

97
4.260
10

296
19.000
1.669
42
4.367

21.006

Egalisatie reserve
Saldo 01-01-2018
Resultaat 2018

saldo per 31-12-2018

16.999
-4.655

16.636
363

-4.655

363

12.344

16.999
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OVERIGE RESERVERINGEN

2018

2017

Vervangingsreserve materiaal en installaties
Saldo 01-01-2018
Bij: donatie Rabo clubkas actie
Af: eigen bijdrage kosten koel/vries installatie
eigen bijdrage kosten overkapping
AED
Toyota aanschaf nieuwe batterij stapelaar
Overige investeringen in kratten-koelboxenlaserprinter etc

32.860
1.442
-4.000
-9.087
-1.165
-1.325
-1.678

37.001
8.541
-5.000

-7.681
-15.814

-4.141

17.047

32.860

saldo 01-01-2018
Bij: bijdrage particulier voor vrachtauto

5.000
4.000

5.000

saldo per 31-12-2018

9.000

5.000

saldo per 31-12-2018
Reservering Vrachtauto

Voedselbank Lelystad, stichting de Korenaar, Jaarrekening en jaarverslag 2018

17

Schulden

2018

2017

Bestemmingsgiften voedsel van derden
Saldo 01-01-2018
Bij: ontvangen 2018

5.683
4.768

7.921
1.829

4.768
10.451
-7.867
2.585

Af: aankopen 2018 inclusief kerstpakketten
saldo per 31-12-2018

1.829
9.750
-4.066
5.683

Bestemmingsgift Jarige Job.
Saldo 01-01-2018
Bij: ontvangen 2018

425
575

357
250

575
1.000
-514
486

Af: aankopen 2018
saldo per 31-12-2018

250
607
-181
425

Overige schulden
Crediteuren
saldo per 31-12-2018

3.301

2.476
3.301

Vastgesteld, Lelystad, 21 maart 2019

voorzitter, J.H.A.L.G. Visser

penningmeester, L. Keegstra
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