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Inleiding. 

De activiteiten van Voedselbank Stichting de Korenaar te Lelystad steunen op drie pijlers: 

 Mensen, die enige tijd voedselhulp nodig hebben; de cliënten. 

 De beschikbaarheid van voedsel om niet; om uit te delen. 

 Vrijwilligers om die twee bij elkaar te brengen; de handen om het werk te doen. 

 

De cliënten zijn mensen, die hebben aangetoond dat zij minder dan een landelijk bepaald minimum per 

maand beschikbaar hebben voor eten en kleding. Dat aantonen gebeurt tijdens een intakegesprek bij MDF 

(Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en IDO ISL (Interkerkelijk Diaconaal Overleg 

Schuldhulpverlening). 

Doel is om mensen gedurende max. 36 maanden (termijn van schuldsanering) te helpen, zodat ze wat 

ruimte krijgen om weer op eigen benen kunnen gaan staan. Wanneer ze dat willen, kunnen ze bij het IDO 

daarvoor hulp krijgen, bijvoorbeeld in het omgaan met een huishoudbudget. 

  

In 2014 zijn 11.392 pakketten uitgedeeld. Mensen kregen gemiddeld gedurende 11,02 maanden een 

voedselpakket. Eind 2014 werden in de laatste week 240 pakketten uitgedeeld. Dat was voor 599 mensen, 

volwassenen en kinderen.  

Ook is in 2014 onze basisactiviteit, het inzamelen van - en uitdelen van verkregen voedsel goed gelukt. 

Dankzij de aanvoer hebben we wekelijks meestal goed gevulde pakketten kunnen samenstellen voor de 

cliënten en aan hen kunnen uitdelen; in de winter is er vaak iets minder aanvoer.  

De formule ‘om niet verkrijgen en om niet uitdelen’ hebben we volledig kunnen toepassen. Aankopen van 

voedsel en vooral van fruit gebeurt met geld dat is gegeven om voedsel te kopen. 

De aanvoer van voedsel komt uit overschotten van leveranciers en producenten, direct opgehaalde grote 

partijen van agrarische bedrijven in de polder, van inzamelingen in kerken en scholen, vanuit het 

Distributiecentrum Rotterdam en door particulieren, die rechtstreeks producten brengen. 

 

Onze basisactiviteit is alleen mogelijk door de inzet van ruim 110 gemotiveerde vrijwilligers. Als voedselbank 

hebben we de doelstelling van de Vereniging Voedselbanken Nederland onderschreven om uitsluitend met 

vrijwilligers te werken. De voedselbank kent geen betaalde functies. 

 

De kosten van de voedselbank bestaan uit de huur van het pand, de onkosten voor de auto, verpakkings- en 

schoonmaakartikelen. Door enkele grote storingen in de elektriciteitsvoorziening en reparaties aan de auto 

en koel- vriescontainers zijn de kosten in de begroting 2014 zorgwekkend overschreden. 

Een nieuwe activiteit in 2014 is de aanmelding voor het landelijke project Voedselveiligheid. Het werken 

volgens het Handboek Voedselveiligheid Vereniging Nederlandse Voedselbanken vraagt grote investeringen 

in de werkwijze van de vrijwilligers en in het materieel voor gekoeld transport om ook in de toekomst zeker 

te zijn dat we als voedselbank werken volgens de richtlijnen voor kwaliteit; zowel de leverancier als de cliënt 

moet verzekerd kunnen zijn van door ons een volgens de normen behandelde producten. 
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Ontwikkeling van de aantallen pakketten. 

Het aantal voedselpakketen, dat we uitdelen vertoont een vast jaarlijks golfpatroon van toe- en afname. In 

de zomer is er aanzienlijk minder behoefte aan (193/week) dan in de winter (257/week). Dat is weergegeven 

in onderstaande grafiek. (met dank aan Rienk v.d. Scheer). 

 

Gemiddeld blijven de aantallen de laatste jaren ongeveer gelijk tot heel licht dalend. Een verklaring daarvoor 

hebben we niet onderzocht. 

 

In een grafiek van week tot week geeft dat het volgende beeld. 

   

Landelijk is het beeld over alle voedselbanken: een derde stijgt, een derde neemt af, een derde is stabiel.  
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Pakketten worden verdeeld in: P1 voor en eenpersoons huishouden, P2 voor twee personen en P3 voor drie 

en meer persoonshuishouden. 

             
 P1 P2 P3 Totaal   
2010  4963 4797 1640 11400 
2011  4620 4325 1447 10392 
2012  5310 5120 1166 11596 
2013  5784 5656 1402 12842 
2014  4847 5314 1231 11392 

De aanvoer. 

Voedselpakketten kunnen alleen worden gemaakt als er aanvoer is. Daarbij gaat het niet altijd om 

overschotten. Sommige agrarische bedrijven in de Flevopolder geven tijdens de oogst een berichtje: als jullie 

een ploeg hebben om te snijden kom dan een kuub kist kool snijden en ophalen (1.800 kolen in een kist). Op 

die manier krijgen we ook aardappelen en vaak eieren. Vaste leveranciers van diepgevroren producten zijn 

Marfo en McCain. FreshCare zorgt voor kant-en-klaar maaltijden. 

Voor het derde achtereenvolgende jaar kwam de aanvoer van fruit uit de boomgaard van de familie Bakelaar 

in de Groene Velden te Lelystad. Gedurende de zomer en herfst oogst een vaste ploeg daar wekelijks. In de 

winter zorgen zij voor het snoeien van de fruitbomen.  

Ook de aanvoer van vlees en vleeswaren uit de Jumbo supermarkt is mogelijk geworden door daar met een 

extra groep vrijwilligers in de schappen te controleren op producten die nog voor de houdbaarheidsdatum 

kunnen worden uitgegeven. Sinds 2014 mogen vleesproducten een dag voor de houdbaarheidsdatum 

worden ingevroren en kunnen dan nog twee maanden uitgedeeld worden. 

Cliënten. 

In 2014 zijn 158 cliënten nieuw ingeschreven. 

De cliënten zijn mensen, die hebben aangetoond dat zij minder dan een minimum per maand beschikbaar 

hebben voor eten en kleding. Wij hanteren de landelijke criteria. In 2014 waren die: €180 voor een 

volwassene, voor een 2e volwassene vanaf 18 jaar in het gezin komt daar €60 bij en per kind €50. 

De intakegesprekken vinden plaats bij MDF en IDO ISL. Door die werkwijze kan de cliënt bij één loket zowel 

de schuldhulpverlening als de aanvraag voor een voedselpakket doen. 

De voedselbank beoordeelt de voorstellen van MDF en IDO ISL en wijst de voedselpakketten toe. 

 

In principe om de drie maanden wordt met iedere cliënt bekeken of de noodzaak van het verstrekken van 

een voedselpakket nog nodig is. Dan blijkt ook dat mensen best trots erop zijn dat ze geen pakket meer 

nodig hebben en het weer zelf kunnen regelen. 

Wanneer een cliënt zonder opgaaf van redenen zijn/haar pakket niet komt ophalen volgt vier weken 

uitsluiting. De verse en niet bewaarbare producten uit dat pakket moeten dan als verloren worden 

beschouwd al wordt zoveel als mogelijk is nog een bestemming binnen de doelstelling gezocht. 

Privacy. 

Als voedselbank zorgen we ervoor dat de privacy van cliënten gewaarborgd is. We werken alleen met 

aantallen en voor de uitgifte van een voedselpakket legitimeert de cliënt zich met een klantenpas op 

nummer. De namen van cliënten zijn alleen bekend bij de mensen, die de intake verzorgen en bij coördinator 

cliëntenadministratie. Deze laatste zorgt binnen de voedselbank ervoor dat de klantenpasjes worden 
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uitgegeven, dat de cliënt bericht krijgt van de herbeoordeling. 

  

Bij degenen, die daarbij betrokken zijn is ook bekend hoe groot de schroom en soms schaamte is bij mensen 

om een voedselpakket aan te vragen. 

Om redenen van privacy werken we als voedselbank dan ook niet mee aan acties, hoe goed bedoeld ook, 

waarbij cliënten via door ons verstrekte gegevens benaderd kunnen worden.  

Vrijwilligers.  

De kern van het werken bij de voedselbank bestaat uit vrijwilligers. De voedselbanken die lid zijn van de 

Vereniging Nederlandse Voedselbanken onderschrijven de doelstelling om alleen met vrijwilligers te werken. 

Ook onze voedselbank is lid van die vereniging. 

Dit jaar overleden twee vrijwilligers: Piet de Jonge en Albert Ester. Dat kwam hard aan bij degenen, die nauw 

met hen samenwerkten. Piet de Jonge was de organisator en de trekker van het oogsten in de boomgaard in 

de Groene Velden. Zijn taak kon op korte termijn worden overgenomen. Albert Ester werkte op vrijdag in de 

hal bij het inpakken van de voedselpakketten.  

Op de vrijwilligerslijst van onze voedselbank staan eind 2014 de namen van 116 vrijwilligers. Zij is  er stuk 

voor stuk trots op zijn bij de voedselbank bezig te kunnen zijn. Velen al jarenlang. Dankzij hun inzet zijn in de 

afgelopen negen jaar geen ernstige fouten met voedsel voorgekomen. Het is dan ook best pittig om te 

moeten ervaren dat door de toenemende eisen in de maatschappij jouw inzet als vrijwilliger van de 

voedselbank moet passen binnen de kaders van het Handboek Voedselveiligheid Vereniging Nederlandse 

Voedselbanken en dat ook de cliënten jouw voedselbank daarop kunnen aanspreken.     

Het Handboek Voedselveiligheid Vereniging Nederlandse Voedselbanken is geïntroduceerd  in een middag 
voor alle vrijwilligers. Daarna wordt het meer specifiek besproken met de vrijwilligers, die werkzaam zijn op 
de verschillende taakgebieden, zoals de uitdelers, chauffeurs enz. 
 
Eind 2014 bestaat het managementteam van de voedselbank bestaat uit: 
Wilma van der Scheer:  coördinator voorraad en pakketten 
Frans Bodegom:  coördinator logistiek 
Jan Doornbos:    coördinator cliëntenadministratie en zijn vervangster Gré Jonkman. 
Wim Noppers:  coördinator vrijwilligers. 
 

Jan Doornbos heeft in het voorjaar van 2014 aangegeven te willen stoppen met de cliëntenadministratie. 

Met medewerking van de Vrijwilligersvacaturebank is gezocht naar een geschikte opvolger. Die is gevonden. 

Zij is in de herfst in het systeem en de toepassing van de criteria. Begin januari 2015 deze administratie op 

zich nemen; een arbeidsintensieve taak.  Om redenen van privacy noemen we voor deze taak geen namen.    

De cliëntenadministratie is de ruggengraat van het uitdeelsysteem. Daarin worden de intake voorstellen van 

IDO ISL en MDF na een beoordeling opgenomen en verwerkt tot de wekelijkse uitdeellijsten; de nieuwe 

cliënten hebben dan al bericht gehad.  

Op donderdag en vooral op vrijdag zijn de uitdeellijsten essentieel voor het verdelen van de producten over 

de drie soorten pakketten (P1, P2 en P3) en het op de zes uitdeelpunten uitreiken van die pakketten aan de 

cliënten. 

Een logistieke prestatie. 

Zes dagen per week, 52 weken per jaar, zijn er activiteiten bij onze voedselbank. Zaterdag is de meest rustige 
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dag. Dan wordt alleen brood aangevoerd van bakkers en de markt. Dat brood wordt dan  verpakt en in de 

vriezer geplaatst. 

Op de andere dagen neemt de activiteit in de hal van dag tot dag toe. Maandagmorgen het leeghalen van de 

vrachtwagen en schoonmaken van auto en hal, dinsdag start de aanvoer vanuit de polder, woensdag de rit 

naar DC Rotterdam voor aanvoer daar vandaan, donderdag het inrichten van de inpaktafels en het uittellen 

van de voorraden, vrijdagmorgen topdrukte als 20 – 25 vrijwilligers de kratten inpakken, waarna om 11.00u 

de eerste lading met de vrachtauto (chauffeur en 2 bijrijders) naar drie uitdeelpunten wordt gebracht. Om 

12.45u start de rit om de laatste drie uitdeelpunten te bevoorraden. Aansluitend een rit in omgekeerde 

volgorde om alle lege en de enkele niet opgehaalde kratten te verzamelen. Rond 16.00u eindigt de laatste rit 

en wordt de vrachtwagen bij de hal geparkeerd voor het werk van de maandagploeg. 

Al met al een grote logistieke prestatie waarin wekelijks ca. 3 ton voedselproducten worden verzameld, 

verdeeld en uitgedeeld. 

PR. 

Twee vrijwilligers houden zich bezig met de PR voor de voedselbank. Scholen, verenigingen vragen om 

voorlichting en uitleg over het werk van de voedselbank. Groepen brengen graag een bezoek om met eigen 

ogen te zien hoe een voedselbank werkt. Vrijwel altijd leidt een bezoek tot een gift achteraf. 

In 2014 stelde Hazel Keukens een keukenblok ter beschikking. Dat was een fijn aanbod. Door de 

noodzakelijke werkzaamheden te combineren ontstaat er ook ruimte om de faciliteiten voor de persoonlijke 

hygiëne te verbeteren. 

Hulp in natura en donaties van bedrijven verdienen het om in de publiciteit gebracht te worden. Beide 

vrijwilligers en de daarbij betrokken bestuursleden verlenen daaraan van harte medewerking.   

Vereniging Voedselbanken Nederland/project Voedselveiligheid. 

Activiteiten vanuit de vereniging krijgen meer en meer invloed op het werk van ons als lokale voedselbank. 

Die invloed is een doorwerking van de via de vereniging gezamenlijk opgepakte eisen, die landelijke 

leveranciers, producenten en fondsen stellen op het gebied van voedselveiligheid en financieel beheer; zij 

willen zekerheid over de kwaliteit waarmee voedselbanken de door hen geleverde producten en gelden 

behandelen. 

Ook leveranciers in de regio gaan mee in deze ontwikkelingen en stellen eisen aan de manier waarop we als 

voedselbank hun producten behandelen. 

Het meest omvangrijk in 2014 is het project Waarborg Voedselveiligheid. Iedere lokale voedselbank, die zich 

daarvoor heeft aangemeld moet voldoen aan de eisen van het Handboek Voedselveiligheid Nederlandse 

Vereniging van Voedselbanken. Dit handboek is voortgekomen uit de landelijke afstemming met de Voedsel- 

en Warenautoriteit. 

We hebben ons in mei aangemeld en kregen op 4 juli 2014 de Nulmeting. De rapportage daarvan en de 
daaruit voorkomende maatregelen zijn bepalend voor het bereiken van de status als goedgekeurde en 
gecertificeerde voedselbank. 
Voor dit project wordt ondersteuning gegeven door een landelijk projectleider en door de Houwersgroep. 
Financiering van de inspecties tot en met de certificering van dit project gebeurt vanuit fondsen van de 
landelijke vereniging. Daarna komen de kosten voor de lokale voedselbank zelf. 
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De naleving van het handboek vraagt  een heel systematische registratie van temperaturen.  
Door de eisen ontstaan ook beperkingen voor het aannemen van voedsel. De herkomst en bereidingswijze 
moeten duidelijk zijn en vermeld kunnen worden op de producten. Is dat niet het geval dan kan van een 
aanbod geen gebruik worden gemaakt. 
 
De maatregelen die we als Voedselbank de Korenaar voor eigen rekening moeten nemen zijn: kopen en in 
gebruik nemen van isolatieboxen voor het transport van gekoelde – en diepvriesproducten en het zoeken 
naar een in februari 2015 binnen de hal te installeren afsluitbare ruimte voor het in – , om – en verpakken 
van gekoelde en diepvriesproducten.  
 
De andere vervolgactie in 2015 betreft het kiezen van een nieuwe bestelwagen met voldoende 

laadvermogen en mogelijkheden om gekoelde producten te vervoeren volgens de eisen van leveranciers en 

te rijden met BE rijbewijs. 

De Vereniging Voedselbanken Nederland heeft enkele fondsen gevormd, waarop de lokale voedselbanken 

een beroep doen. In ons geval zal dat gebeuren voor een bijdrage in de aankoop van een nieuwe 

bestelwagen. 

In december 2014 hebben alle cliënten een kerstpakket van de Jumbo gehad. Deze landelijke actie was 

logistiek zeer goed voorbereid door de vereniging. Vanuit het Distributiecentrum Rotterdam kregen we ook 

het kerstpakket van Unilever. 

Bestuur. 

In oktober 2014 is mevr. Eke Surink aangetreden als nieuwe voorzitter. Aftredend was de secretaris, de heer 

M.P. Springer. Tussentijds is afgetreden het bestuurslid de heer Henk Wels.  

Op het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
Mevr. E. Surink – van Eerde, voorzitter. 
Dhr. C. van den Haspel, secretaris 
Dhr. L. Keegstra, penningmeester 
Dhr. R. Ebbens, portefeuille logistiek 
 
Het bestuur komt maandelijks bijeen. De vergadering wordt bijgewoond door de heer W. Noppers als 
vertegenwoordiger van de coördinatoren. Daarnaast zijn er vele (werk) contacten tussen bestuursleden en 
coördinatoren. 
 

Aandachtspunten in 2015 zijn: 

 Voedselveiligheid en daar samen met alle vrijwilligers een goede uitvoering aan geven, incl. de 

daaruit voortkomende aandacht voor logistiek en transport. 

 Fondswerving om de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. 

 

Lelystad, 19 maart 2015 

 

E. Surink – van Eerde, voorzitter     C. van den Haspel, secr.  
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Financiële jaarrekening 
Voedselbank stichting de Korenaar te Lelystad 

   

    
  BALANS PER  
       
       
 2014   2013   
       

ACTIVA       
       

Materiële Activa       
       

Vrachtwagen 3.800,00   4.500,00   
Koelcontainers 7.200,00   8.000,00   
Inventaris 8.175,00   8.275,00   

  19.175,00   20.775,00  
       
       

Vlottende Activa       
       

Liquide middelen 71.295,39   83.371,45   
Overige vorderingen 1196,33   705,24   

  72.491,72   84.076,69  
       
       
       

  91.666,72   104.851,69  

       
       
       
       
       
       

w.g.    w.g.   
       

E. Surink - van Eerde, voorzitter    L. Keegstra, 
penningmeester 
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31-dec-14       
       
       
 2014   2013   
       

PASSIVA       
       

Eigen vermogen       
       

Egalisatie reserve  4.161,69   19.708,37  
       

Overige reserveringen       
       

Vervangingsreserve  48.538,15   42.685,25  
       
       

Schulden op korte termijn       
       

Nog te besteden bestemmingsgiften       
Voedsel via derden 9.833,00   6.995,67   
Jarige Job 988,14   1.842,35   
Groene Velden. 752,05      

 11.573,19   8.838,02   
In 2015 te besteden legaat. 26.400,86   33.000,00   
Overige schulden 992,83   620,05   

  38.966,88   42.458,07  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  91.666,72   104.851,69  
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN       
 2014 2014  2014 2013  

Baten begroting resultaat  ( +/-) tov resultaat  
       

Overige fondsen       
Deelnemende Kerken       
Regionale Kerken       
Bijdrage IDO 11.000,00 11.000,00   15.976,00  
Subsidie Gemeente Lelystad 10.000,00 10.000,00   10.000,00  
Bijdrage Voedselbank Nederland 1.500,00 2.870,00  1.370,00 1.500,00  
Donaties en Giften tbv materieel.  5.852,90  5.852,90 350,00  
Donaties derden voor extra voedsel  7.094,62  7.094,62 9.144,22  
Donatie Jarige Job  640,00  640,00 2.000,00  
Donatie voor kerstpakketten     652,00  
Donatie voor Groene Velden  752,05  752,05   
Rente baten 700,00 609,35  -90,65 563,17  
Vergoeding voor voedselpakketten 5.500,00 4.457,50  -1.042,50 4.015,00  
Diversen  70,00  70,00   

 28.700,00 43.346,42  14.646,42 44.200,39  
       

Lasten       
       

Scholing opleiding vrijwilligers  108,90  -108,90   
Reiskosten vrijwilligers 50,00 169,33  -119,33 48,84  
Teambuilding 1.500,00 2.524,78  -1.024,78 1.537,50  
Veiligheidskosten tbv vrijwilligers 300,00   300,00 214,65  
Huur en servicekosten 7.500,00 7.212,12  287,88 7.091,56  
Schoonmaakkosten 1.750,00 1.728,72  21,28 1.627,24  
Energie en water 5.500,00 9.468,18  -3.968,18 7.005,19  
Klein onderhoud 100,00 420,70  -320,70 115,66  
Onderhoud vriescontainers  2.272,76  -2.272,76   
Kleine inventaris aanschaffingen 200,00 41,97  158,03 31,05  
Overige huisvestingskosten 150,00 13,81  136,19 70,69  
Telefoon / Internet 1.100,00 818,80  281,20 1.106,29  
Publiciteit 100,00 60,19  39,81 23,98  
Verpakkingskosten 1.550,00 1.679,32  -129,32 1.620,84  
Overige organisatiekosten 210,00 511,57  -301,57 217,56  
Drukwerk - kopieerkosten     1,40  
Computerkosten 500,00 148,95  351,05 1.218,61  
Kantoormiddelen 700,00 775,53  -75,53 515,09  
Contributies Abonnementen 40,00 240,79  -200,79 22,00  
Bestuurskosten 195,00 169,53  25,47 114,95  
Verzekeringen 345,00 327,48  17,52 327,39  
Betalingsverkeer 120,00 166,68  -46,68 123,11  
Belasting en verzekering voertuigen 3.890,00 3.715,67  174,33 3.675,77  
Brandstof voertuigen 4.500,00 4.713,59  -213,59 4.230,58  
Onderhoud voertuigen 1.500,00 4.066,62  -2.566,62 1.198,22  
Overige vervoerskosten 1.400,00 1.597,54  -197,54 1.338,17  
Overige kosten     348,71  
Afschrijving vrachtwagen 700,00 700,00   2.500,00  
Afschrijvingen koeling 800,00 800,00   1.000,00  
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Afschrijving inventaris 100,00 100,00   1.500,92  
Aanschaf voedsel via derden  3.341,09  -3.341,09 250,00  
Aanschaf Jarige Job  1.494,21  -1.494,21 157,82  
Aanschaf kerstpakketten  916,20  -916,20 2.550,47  

 34.800,00 50.305,03  -15.505,03 41.784,26  
       

Saldo baten minus lasten -6.100,00 -6.958,61  -858,61 2.416,13  

       
       

het saldo is geboekt:       
ten gunste van nog te besteden bestemmingsgiften       
Voedsel via derden  2.837,33     
Jarige Job  -854,21     
Groene Velden  752,05     

  2.735,17   8.838,02  
Vervangingsreserve donatie giften tbv materieel 5.852,90     

  8.588,07     
onttrokken aan egalisatie reserve  -

15.546,68 
  -6.421,89  

  -6.958,61   2.416,13  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013      
       

MATERIELE ACTIVA       
bestaande uit: 2014   2013   

       
       

Vrachtwagen       
       

Saldo 01-01-2014    4.500,00   7.000,00  
       

Af: afschrijving 2014 -700,00   -2.500,00   

  -700,00   -2.500,00  
       

saldo per 31-12-2014  3.800,00   4.500,00  

       
       

Koel containers       
       

Saldo 01-01-2014   8.000,00   9.000,00  
Af: afschrijving 2014 -800,00   -1.000,00   

  -800,00   -1.000,00  
       

saldo per 31-12-2014  7.200,00   8.000,00  

       
       

Inventaris hal       
       

Saldo 01-01-2014    8.275,00   6.000,00  
Bij: aankoop inventaris 2014    3.775,92   
Af: afschrijving 2014 -100,00   -1.500,92   

  -100,00   2.275,00  
       

saldo per 31-12-2014  8.175,00   8.275,00  

       
Totaal materiële activa per 31-12-2014  19.175,00   20.775,00  
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VLOTTENDE ACTIVA       
       

Liquide middelen       
bestaande uit: Ult. 2014   Ult. 2013   

       
ING bank  7.392,10   4.081,73  
ING zakelijke spaarrekening  63.857,74   79.185,22  
Kas  45,55   104,50  

       
Totaal  71.295,39   83.371,45  

       
       

Overige vorderingen       
 2014   2013   
       

Debiteuren  1196,33   142,07   
Te ontvangen rente    563,17   

       
  1196,33   705,24  

       
       

EIGEN VERMOGEN       
 2014   2013   

Egalisatie reserve       
       

Saldo 01-01-2014  19.708,37   4.130,26  
Bij: eenmalige opwaardering voertuigen en inventaris  
2013 

   22.000,00   

Af: resultaat 2014 -6.958,61   2.416,13   
Af:  overboeking naar nog te besteden 
bestemmingsgiften 

-8.588,07   -8.838,02   

  -
15.546,68 

  15.578,11  

       
saldo per 31-12-2014  4.161,69   19.708,37  

       
       

OVERIGE RESERVERINGEN       
 2014   2013   

Vervangingsreserve       
       

Saldo per 01-01-2014  42.685,25   42.685,25  
Bij: toevoeging lopend jaar donatie en giften t.b.v 
materieel 

5.852,90    -   

  5.852,90     

       
saldo per 31-12-2014  48.538,15   42.685,25  
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SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 2014   2013   
       

Bestemmingsgiften voedsel van derden       
       

Saldo 01-01-2014  6.995,67    -  
Bij: ontvangen 2014 7.094,62   9.796,14   

  7.094,62   9.796,14  

  14.090,29   9.796,14  
Af: aankopen 2014 inclusief kerstpakketten  -4.257,29   -2.800,47  

       
saldo per 31-12-2014  9.833,00   6.995,67  

       
       

Bestemmingsgift Jarige Job.       
       

Saldo 01-01-2014  1.842,35     
Bij: ontvangen 2014 640,00   2.000,00   

  640,00   2.000,00  

  2.482,35   2.000,00  
Af: aankopen 2014  -1.494,21   -157,65  

       
saldo per 31-12-2014  988,14   1.842,35  

       
Bestemmingsgift Groene Velden.       

       
Saldo 01-01-2014       
Bij: ontvangen 2014 752,05      

  752,05     

  752,05     
Af: aankopen 2014       

       
saldo per 31-12-2014  752,05     

       
In 2015 te besteden legaat.       

       
Saldo 01-01-2014  33.000,00    -  
Bij: ontvangen     33.000,00   

     33.000,00  
  33.000,00   33.000,00  

Af: uitgaven 2014  -6.599,14    -  

       
saldo per 31-12-2014  26.400,86   33.000,00  

       
       

Overige schulden       
       

Crediteuren 992,83   620,05   

       
saldo per 31-12-1014  992,83   620,05  

 


